O Parque de Rodeios Jorge
Dariva, que normalmente abriga eventos tradicionalistas, na
tarde de domingo, dia 11, sediou
uma competição diferente. É o
Som Tunning Rebaixados, trata-se de uma competição de
carros rebaixados e modificados
e também de som. Carros de várias cidades do Litoral Norte e
região metropolitana participaram da competição.
Duas arquibancadas foram
montadas na entrada do parque
e pneus foram colocados formando uma arena em que foram
realizadas manobras radicais
com os carros como o cânter
dos pneus, entre outras.
Muitas pessoas, na maioria
jovens, foram prestigiar o evento promovido pelo Grupo
Kamikase de Osório, com o
apoio da Prefeitura de Osório,
através da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

Carros mostrando seus sons

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Adriana e Adriano vão a
São José do Rio Preto
Com a música Rendeira de Adriano Sperandir e Ivan
Therra, Osório, Cidreira e o Litoral Norte do RS estarão representados no Festival de Música Popular Brasileira de São
José do Rio Preto no Estado de São Paulo. Para viabilizar a
viagem aérea do casal, a Juvesa Veículos empresta seu apoio
cultural, convicta de estar investindo em verdadeiros e capacitados talentos locais e com este ato divulgando o
município e a região. Lá, Adriana e Adriano serão acompanhados pela Orquestra de Câmara do festival. Para isso, as
partituras com o arranjo da música já foram enviadas para o
regente responsável.

Pista de manobras

Grande público prestigiou o evento

Rendeira já rendeu prêmios

No ano passado a música Rendeira foi a primeira colocada do Festival Canto da Lagoa de Encantado/RS, além de
ter proporcionado a Adriana Sperandir o prêmio de Melhor
Intérprete e a Adriano o de Melhor Arranjo. A repercussão
desses destaques
também colaborou para que
A d r i a n a
Sperandir fosse
considerada a Melhor Intérprete
dos Festivais brasileiros
em
promoção
do
maior portal bras i l e i r o
especializado em
festivais
–
www.festivaisdobrasil.com.br

a dupla seja vitoriosa novamente.

– Espera-se que
agora, em São
José do Rio Preto,

Circuito Gaúcho de Música traz
debates e shows a Osório

O evento acontece em dezoito cidades e dá a largada
para a realização da 1ª Feira da Música do Sul, que será realizada entre os dias 19 a 22 de novembro de 2009, nas
dependências da FENAC, município de Novo Hamburgo. O
objetivo é estimular a organização dos músicos por meio da
formação de fóruns permanentes e fortalecer a cadeia produtiva do setor. O Circuito Gaúcho de Música que chega a
Osório dia 27 de outubro, com debates e apresentações
musicais. O encontro está marcado para às 19h no Auditório
da FACOS. Participam do debate Santiago Neto, da banda
Sombrero Luminoso, e integrantes da cadeia produtiva da
música local. A iniciativa é do Fórum de Economia da Cultura, vinculado à Comissão de Economia e Desenvolvimento
Sustentável da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,
da GB Produtora e do Fórum Permanente de Música do RS.

Índio Rufino no Baguta

Agora, todas as quintas, o cantor e compositor Índio
Rufino está cantando no Baguta Bistrô. Vamos recordar e
reviver os nossos velhos e bons tempos de Vinha D’Álho,
João de Barro e Pulperia, restaurantes portoalegrenses em
que desfilavam os maiores nomes da música do Rio Grande
do Sul nos anos 80.

