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Osório, 31 de dezembro de 2015

Tramandaí tem “Arte e Brilho
dos Santos Reis”neste domingo
ARQUIVO PESSOAL

Já se tornaram tradicionais
os espetáculos temáticos
e coletivos que os grupos
Cantadores do Litoral, Chão de
Areia e Cordas & Rimas e seus
convidados vem apresentando
há alguns anos em cidades
do Litoral Norte.Shows como
“Sob a Luz da Estrela Guia”
em Imbé; “Um Açoriano Natal”
em Osório; “O Canto Afroaçoriano da Moenda” em
Santo Antônio da Patrulha;
“Litoral de Sul a Norte”, onde
contam com a participação
de Kleiton & Kledir, em vários
municípios e ainda o “Arte e
Brilho dos Santos Reis” em
Tramandaí, são alguns deles.
O grande diferencial é que,
além do alto potencial artístico,
esses espetáculos realmente
valorizam as manifestações
culturais autênticas e vigentes
nas regiões litorâneas do
Rio Grande do Sul.
O “Arte e Brilho dos
Santos Reis” deste ano fará a
representação de uma visita
de Reis. Para isto, vários
grupos de artistas litorâneos
participarão do espetáculo,
tais como: grupo teatral Cia da
Baderna, Balé Folclórico do Sul
(BFolks), Grupo Chão de Areia,

Cordas & Rimas, Cantadores
do Litoral, Grupo de Ternos
Estrela do Mar, e convidados.
Além dos atores e
bailarinos, Anderson Oliveira,
Cri Ramos, Rodrigo Reis,
Flávio Júnior, Mário Tressoldi,
Chico Saga, Nilton Júnior,
Loma Pereira, Brenda Netto,
Paulo e Cattulo de Campos,
são os músicos e intérpretes
que contam ainda com as
participações de Milena
Mello e Catuípe Júnior.
O espetáculo mostra
também, através de várias
formas de arte, que o litoral
é rico na sua diversidade
cultural e na qualidade de
seus artistas, que apresentam
clássicos da música brasileira
mesclados a composições
dos próprios artistas, esquetes
teatrais, dança, culminando
com um grande e belo show
pirotécnico. O espetáculo
“Arte e Brilho dos Santos
Reis”, que tem a direção
geral de Mário Tressoldi é
uma promoção da Prefeitura
Municipal de Tramandaí e
acontece no próximo domingo
dia 03 de janeiro de 2016, às
21h na praça Leonel Pereira,
no centro de Tramandaí.

Seleção de propostas de ocupação dos espaços artísticos
e de vagas para oficinas do Verão Cultural de Rio Grande
autorias diversas - 05 vagas.
Estão abertas as inscrições
para as Oficinas de Verão.Estão
abertas as inscrições para as
Oficinas de Verão, que fazem
parte da programação do Verão
Cultural 2016. A Prefeitura
Municipal do Rio Grande, através
da Secretaria de Município da
Cultura disponibiliza vagas para
as Oficinas de Verão 2016. Serão
82 vagas oportunizadas para
a comunidade rio-grandina,
através da abertura de editais
e com inscrições presenciais.
Oficinas de Artesanato, vinculada
ao Projeto Artesanar e oficinas
de Música Instrumental e Vocal,
relacionadas ao Projeto Música
Viva farão parte da programação
do Verão Cultural. As oficinas
serão realizadas em dois locais,

na Sociedade Amigos do
Cassino e no Shopping Partage,
entidades parceiras. Informações
através do telefone 3235.7803,
com Karen Mendieta, Márcia
Granada e Luciana Gepiak. Para
o Secretário de Cultura Ricardo
Freitas é muito importante
abrir espaços para a formação
artística da comunidade,
“Encontramos no Shopping
Partage e na Sociedade Amigos
do Cassino dois grandes
parceiros para possibilitar
que no período do verão as
pessoas possam continuar sua
formação, seja no artesanato
ou na formação musical”.
Os editais estão disponíveis
nos seguintes endereços:
secultrg.wix.com/riogrande
esecultrg.blogspot.com.br
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http://secultrg.wix.com/riogrande
campo Editais. O Formulário de
Inscrição e os anexos exigidos
para cada segmento deverão ser
encaminhados via e-mail para o
endereço: projetoveraocultural@
gmail.com. As inscrições são
gratuitas e foram disponibilizadas
30 vagas, ao todo, conforme
segue: Multipalco Letra e Música
- espetáculos musicais (com
repertório composto, no mínimo,
de 80% de músicas próprias) - 07
vagas; ou espetáculos musicais
de autorias diversas-05 vagas;
Multipalco Cênicas - espetáculos
de dança ou teatro - 08 vagas;
Caravana da Cultura-espetáculos
musicais (com repertório
composto, no mínimo, de 80%
de músicas próprias) - 05 vagas;
ou espetáculos musicais de

DIVULGAÇÃO

A prefeitura de Rio
Grande através da Secretaria
de Município da Cultura torna
público o Edital para Seleção
de propostas de ocupação
dos espaços artísticos que irão
compor a programação do
Projeto Verão Cultural 2016,
a realizar-se entre os dias 14
de janeiro a 28 de fevereiro de
2016. A abertura do Edital tem
o objetivo de colaborar com
a política de transparência e
democratização do acesso de
artistas e produtores aos projetos
e pautas nos equipamentos
públicos, com propostas para
a apresentação de espetáculos
de Teatro, Música e Dança. As
inscrições e demais informações
já estão disponíveis para acesso
na página da SeCult Rio Grande

