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O projeto Música na Biblioteca inicia suas apresentações do mês de maio nesta sexta-feira, dia 4,
trazendo a “Música del Rio de la Plata”. O espetáculo começa às 17h30 e será conduzido pelo
pianista e compositor Santiago Beis. A entrada é gratuita.
O pianista e compositor Santiago Beis apresenta suas canções, que têm influência na música
uruguaia rio-platense O projeto Música na Biblioteca inicia suas apresentações do mês de maio
nesta sexta-feira, dia 4, trazendo a &ldquo;Música del Rio de la Plata&rdquo;. O espetáculo começa
às 17h30 e será conduzido pelo pianista e compositor Santiago Beis. A entrada é gratuita. Beis
nasceu na cidade de Rivera, em Santana do Livramento, fronteira do Brasil com o Uruguai. Teve
pleno contato com a música uruguaia rio-platense, trabalhando em projetos locais, como o carnaval
das promessas, e em diversas bandas folclóricas. Nesta sexta-feira, Beis apresenta suas músicas
novas acompanhado do músico argentino Gabriel Castro (sopro) e de Cris Julian (baixo). Música na
Biblioteca - O projeto reúne, toda semana, cantores e compositores para um espetáculo musical que
mistura estilos e que toma conta do Hall Térreo da Biblioteca Pública do Paraná. Ainda neste mês
de maio, acontecem outras três apresentações. Serviço Música na Biblioteca &ndash; Programação
de Maio 04/05 &ndash; Música del Rio de la Plata &ndash; Santiago Beis (piano), Gabriel Castro
(sopros) e Cris Julian (baixo) 11/05 &ndash; Kervansaray Trio &ndash; Lucas Feron (violão de
nylon), Angelo Esmanhotto (violão de aço) e Alex Zanão (baixo elétrico) 18/05 &ndash; Samba
portátil &ndash; canções de Carlos Machado (voz e violão) 25/05 &ndash; Música Clássica da Índia
&ndash; Ângelo Esmanhotto (sarod) e Ivan Volkolff (tabla). Horário: 17h30 Local: Hall Térreo da
BPP (Rua Cândido Lopes, 133, Centro, Curitiba). Entrada franca.

http://www.cultura.pr.gov.br

13/12/2013 11:08:40 - 1

