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Ordem Alfabética

Durante o Jantar de Lançamento do 24º Rodeio, foi-me confirmada pessoalmente pelo Coordenador da Tafona, Neimar Pacheco, a
ordem alfabética para as apresentações, como tem acontecido nos
últimos anos. Portanto, as músicas da primeira noite (quinta-feira,
01) são: A Chama dos Orixás - Luiz Mauro Viana, Alma das Águas Sandro Andrade, Loreno Santos e Paulinho Dicasa, Aparte - Gujo
Teixeira e Leonel Gomes, Baile do Masquê - Jorge Moreira e Angelino
Rogério, De Sonhos, Saudades e Rimas - Júlio Rodrigues e Cláudio
Amaro, Fio do Horizonte - Erlon Péricles e Carlos Omar Vilela Gomes, Galpão Açoriano - Ivo Ladislau, Mário Tressoldi e Carlos Catuípe
e Guitarra, Vista por Dentro - Jaime Vaz Brasil e Pedro Guerra. Na
segunda noite, (sexta-feira, 02) as restantes: Mãe Sereia - Tanise
Meroni e Jociel Lima, Moenda - Vaine Darde e Cássio Ricardo, No
Som do Maçambique - Juarez Freitas Pereira e Adriano Sperandir,
Nzinga Mbandi - Chico Saga e Mário Tressoldi, O inverno e o poeta Leandro Berleze, Recorrendo - Anomar Danúbio e Leonel Gomes,
Senhora da Conceição - Ivone Selistre e Anddré Sallazar e Surungo
do Bojurú - José Dias Mota. E, no sábado, 03, todas retornam, mantendo-se também a ordem alfabética.

Quinta-feira, 18 de março de 2004.

EDITORIAL

“O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a
vereda dos retos é plana”. BÍBLIA SAGRADA Provérbios 15, 19.

O maior dos Rodeios

Só do Rodeio

A festa de lançamento, mais uma vez, foi só para os participantes do Rodeio. Com exceção do Índio Rufino (que é jurado), nenhum
músico ou compositor do litoral que atua na Tafona foi convidado.
Isso bem que poderia ser revisto. Pois, é muito constrangedor amigos e/ou artistas contratados como - desta vez - o Chico Saratt,
perceberem e comentarem com estranheza a ausência dos músicos
locais.

Troféu Cantadores do Litoral

Em comemoração aos seus quinze anos, foi instituído pela Academia de Música Rima-Aperfeiçoamento, o “Troféu Cantadores do
Litoral” que será entregue ao grande vencedor da Tafona da Canção.
O troféu, confeccionado pelo escultor Haroldo Machado, terá a partitura de um trecho da Música vencedora da primeira Tafona “Cantador
do Litoral” de Luiz Carlos Borges e Elton Saldanha. Esse troféu ficará sob a guarda do compositor primeiro colocado por um ano. No
evento seguinte, por ocasião da realização do show de abertura da
Tafona, ele receberá a réplica do troféu. Mas nesta, estará registrado
um trecho da partitura da sua composição vencedora. O objetivo da
premiação é o incentivo à criação, ao estudo e ao aperfeiçoamento
musical, artístico e cultural.

Nenhum de Nós (!?)

Já foi divulgado quem fará os shows do Rodeio: Luiz Marenco,
José Cláudio Machado, Gaúcho da Fronteira, Tchê Barbaridade,
Valmir Martins, Cesar Oliveira e... Nenhum de Nós. Quem fará os
shows da Tafona? Nenhum de nós? E os músicos locais que se
apresentarão, quem são? ... Nenhum de nós! ... (!?)

Haroldo Machado

O escultor osoriense, que confeccionou o Troféu “Cantadores do
Litoral” para ser oferecido ao vencedor da Tafona, vai montar um
estande no Parque de Rodeios, onde estará expondo as suas obras
e esculpindo “ali e na hora” as encomendas que receber.

Estúdio Jussara Trespach

Rua Bento Gonçalves, 813 - Centro - Osório/RS - Fone: (51) 663.1042

