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3ª Salina da Canção é
nesta sexta e sábado

Osório, 21 de julho de 2016

O 24º Calimar (Canto Livre
do Marquês), promovido pela
CNEC/Osório, é um evento
cultural com o formato de um
festival de música livre e tem
como objetivos de difundir a
cultura musical, oportunizar
um espaço de criação e
formação artístico-musical
e promover a integração da
comunidade osoriense com a
CNEC Osório. O evento será
realizado na sede do Grêmio
Atlético Sulbrasileiro, em 09
de setembro de 2016, a partir
das 20h e as inscrições estão
abertas desde o dia 18 de julho
até 19 de agosto na Central de
Atendimento da CNEC Osório.
No ato da inscrição deverão ser
entregues juntamente com a
ficha devidamente preenchida,
cinco cópias da letra e um CD ou
mídia apropriada, com a música
gravada em formato wave ou

mp3 identificados com o nome
da banda e/ou intérprete.
O festival será aberto a
interessados com idade mínima
de 10 anos, vinculados ou não
à CNEC Osório. O Calimar terá
duas categorias conforme a
idade do integrante mais velho
(incluindo compositores), desta
forma: até 17 anos completos,
categoria juvenil; e, acima de 18
anos, categoria adulto. Serão
selecionadas vinte composições
(dez para cada categoria) pelo
sistema de triagem. Mesmo o
evento não tendo mais o rótulo
de festival estudantil, continua
privilegiando bandas que
incluam, entre seus integrantes,
ao menos dois alunos
matriculados ou egressos da
rede CNEC. Serão avaliados os
seguintes critérios: Apresentação
no Palco; Melodia; Conteúdo das
Letras; Interpretação; e Harmonia

2016, na cidade de Pelotas/
RS. Paralelamente, Celso
reassumiu a sua atividade
de professor de piano nas
Academias de Música RimaAperfeiçoamento de Osório
e de Porto Alegre. E esteve
presente em seminários de
música clássica e se apresentou
em concertos e recitais em
alguns estados brasileiros.
Agora, dia 31 de julho,
Celso retorna para os Estados
Unidos para cursar o Mestrado
em Piano Performance na
University of Wyoming.

Rádio Mais FM Litoral
transmitirá ao vivo a Salina
DIVULGAÇÃO

período em que esteve no
Brasil, o pianista osoriense
fez apresentações, como
contrapartida, do projeto junto
ao Ministério da Cultura, que
possibilitou seus estudos no
exterior em 2015, levando a
música de concerto e o piano
aos bairros descentralizados da
sua cidade natal com objetivo
de alcançar a população que
não tem acesso frequente
a esse tipo de música.
Participou do 6º Festival
Internacional Sesc de
Música Erudita em janeiro de

Osório 1030. A Salina receberá
grandes compositores, letristas
e músicos de várias partes do
Brasil. Estarão lá, entre outros, os
compositores Zebeto Corrêa de
Minas Gerais, Ivan Terra e Érlon
Péricles do Rio Grande do Sul
e Valéria Pisauro de São Paulo
(foto). A 3ª Salina da Canção do
Balneário Pinhal será, assim como
em suas edições anteriores, mais
uma vez, um belo evento pleno
de êxito e sucesso, pela qualidade
musical e artística dos músicos
e compositores participantes.
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Dentro do Projeto Música
na Catedral, promovido pela
Secretaria de Cultura, com
a simpática presença dos
indígenas da Aldeia Kuaray
Rese (Sol Nascente), localizada
na Estrada do Mar, como
convidados especiais, tivemos
a oportunidade de assistir
ao Concerto de Piano na
Paróquia Nossa Senhora da
Conceição - Catedral de Osório,
onde o público osoriense se
despediu, dizendo “Bravo,
até breve!”, e desejando
sucesso e êxito ao pianista
osoriense, Celso Barrufi Júnior.
Professor da Rima, Celso
teve sua iniciação teórica e
prática nesta academia, além
de ter cursado, de 2011 a 2014,
o Bacharelado em Música na
Unversidade Federal de Rio
Grande do Sul, e Performer’s
Certificate – Monteclair State
University / New Jersey
em 2015, e que agora vai
cursar o Mestrado em Piano
Performance na University
of Wyoming, de agosto de
2016 a junho de 2018.
Durante este curto
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Bravo, até breve!

Divulgando suas histórias,
lendas e costumes visando a
valorização da cultura musical local
e regional com ênfase nos temas
e ritmos litorâneos, afro-açorianos,
gaúchos e campeiros promovendo
o turismo e projetando o Balneário
Pinhal como polo educacional,
cultural e econômico do litoral
gaúcho a Salina da Canção,
agora separada do Rodeio, será
realizada no centro do Balneário
Pinhal, amanhã, 22 e sábado,
23, na SAPP (Sociedade Amigos
da Praia do Pinhal), Av. General

Inscrições abertas
para o Calimar
CMYK
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do Conjunto. Os vencedores
receberão troféus como
prêmios para o 3ª Lugar, Melhor
Intérprete, Melhor Instrumentista
e Banda Destaque, além dos
prêmios em dinheiro para 1º,
2º Lugares de cada categoria
sendo respectivamente R$
1.000,00 e R$ 400,00 (Adulto) e
R$ 400,00 e R$ 200,00 (Juvenil).

A partir do dia 22 de julho,
Claudinir Müller traz o melhor na
cobertura dos festivais, agora junto
com a equipe da Mais FM Litoral 100,7 de Palmares do Sul. Segundo
o apresentador Claudinir Müller, que
contará com os comentários de
Luiz Gill Moreira, as reportagens de
bastidores de Toninho Belmonte e
a participação especial do Luyzão
Hernandes, será mantida acessa
a chama do nativismo através das
coberturas de vários festivais da
região tais como Salina da Canção,
Ronco do Bugio, Tafona e Moenda
da Canção, entre outros tantos.
Começando um trabalho com a
Mais Fm Litoral - 100.7, emissora
com abrangência em todo o

Litoral Norte, grande Porto Alegre,
Vale dos Sinos, Vale do Paranhana e
Serra Gaúcha. Dias 22 e 23 de julho,
Claudinir Müller estará na cobertura
do 3º Salina da Canção em Balneário
Pinhal: “- Estaremos transmitindo,
ao vivo e na integra, as músicas
classificadas e os shows na sexta com
o grupo Chão de Areia e Loma Pereira
e no sábado show com Cristiano
Quevedo.”, conta entusiasmado, o
experiente radialista Claudinir. Ele
informa ainda que estarão em cadeia
com a Mais Fm Litoral, as emissoras
Rádio Bagual de Blumenau/SC,
Rádio Serrana FM de São Francisco
de Paula/RS, Rádio Planeta Gaúcho
de Caraá/RS e Rádio Moenda de
Santo Antônio da Patrulha/RS.

