VARIEDADES

CORREIO DO POVO

RÁDIO GUAÍBA
6h – BOM-DIA
7h30min – FLÁVIO ALCARAZ GOMES
REPÓRTER: presença do presidente do
Instituto de Arquiteto do Brasil/RS, José
Volkmer. (9h – CORRESPONDENTE
APLUB).
9h55min – AGENDA ESPORTIVA
10h05min – AGORA: entrevista com o
vice-presidente da Federasul, Fernando
Becker.
11h05min – JORNAL DA MANHÃ
12h05min – TERCEIRO TEMPO: os ouvintes podem participar do programa pelo
fone 3215-6340 ou pelo fax 3215-6315.
13h – CORRESPONDENTE APLUB
13h10min – MERCADO DE CAPITAIS
13h15min – ESPAÇO ABERTO: participação do conselheiro do TCE, João Luiz
Vargas.
14h30min – GUAÍBA REVISTA: o advogado tributarista Rooselvelt Hanoff e a
corrida por aposentadorias.
16h30min – JORNAL DA TARDE
17h30min – REPÓRTER ESPORTIVO
18h50min – CORRESPONDENTE
APLUB
19h – A VOZ DO BRASIL
20h – CORRESPONDENTE APLUB
20h10min – PLANTÃO ESPORTIVO
22h30min – ÚLTIMO TOQUE
23h – JORNAL DA NOITE
0h – NOTURNO GUAÍBA: com Francisco
Canaro e sua orquestra.
1h – A MÚSICA DA GUAÍBA
5h – GUAÍBA RURAL

MÚSICA
ANDRÉ MARQUES — No Bistrô do
Margs (Praça da Alfândega, s/nº), às 18h.
RAFAEL BRASIL — No Chalé da Praça
XV de Novembro, a partir das 18h30min.
JOSÉ CARLOS — No Café Concerto
Majestic (Andradas, 736), às 19h.
MARINHO CASTRO & PAULO DUTRAH
— No restaurante Casa Nostra (Coronel
Marcos, 2110), a partir das 19h.
RENATO GUIMARÃES — Na Cia Sanduiches (Getúlio Vargas, 1430), às 21h.
VOCAL DA BOCA PRÁ FORA — No
Centro de Cultura e Evento, em Bom
Princípio, às 21h. À capela MPB.
CARANGA VOLT’S — No Fog Pub
(Mostardeiro, 974), a partir das 21h.
SILVANA PRUNES — Bar do Milan (Mariante, 755), a partir das 21h.
JOÃO VILLAVERDE E RODRIGO
ALVES — No Dado Pub (Wesceslau Escobar, - Strip Center, 1973), às 21h.
FLABIAN MEINARDO E ROCHA — Variettá Bistrô (Praia de Belas), às 21h.
TANGOS E BOLEROS — No El Tango
(Independência, 831), a partir das 22h.
CLAUS FETTER, VANESSA MARQUES
E EDU COLVARA — No Ice (Mariland,
730), a partir das 22h.
ESTADO DAS COISAS — No Barbazul
(rua Itaqui, 57), a partir das 22h.
BANDA SE ACASO — Se Acaso Você
Chegasse (Venâncio Aires, 866), 22h.
ESPECIAL BEE GEES — No Music Hall
(Vasco da Gama, 651), a partir das 23h.
FLOR DE ÉBANO, LOUCA SEDUÇÃO,
ESTIMA SAMBA — No Manara (av.
Goethe, 200), a partir das 23h.

DANÇA
ATO BRUTO — No Porão do Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307), às
12h30min. Com Eduardo Severino e Ana
Guasque. Até 11 de dezembro.
STUDIO DULLIUS — No Teatro do Sesi
(Assis Brasil, 8787), às 20h. Escola apresenta “Jogos olímpicos”, com ballet clássico, jazz, street dance e acrobacias.

TEATRO
HOTEL AVENIDA — No Teatro do Sesc
(Alberto Bins, 665), às 21h. Alunos da escola Tepa apresentam montagem que retrata a decadência de um hotel.

OUTROS
MÚSICA — A Escola de Música Arte
Maior promove oficinas de instrumentos
musicais e canto para crianças e adultos
em janeiro. Informações: 3381-0293.
ARQUITETO — O IAB/RS comemora
hoje o Dia do Arquiteto, a partir das 23h,
no Galpão do Ibge (Augusto de Carvalho,
1205), com shows das bandas Highlander
e Proveitosa Prática. Outras informações
pelo telefone : 3212-2552.
AUDIÇÃO — Audição de Rachmaninoff,
hoje, 16h, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). Entrada franca.

ESTRÉIAS — O filme “À margem da
imagem”, de Evaldo Mocarzel, entra
em cartaz no Unibanco Arteplex a
partir de sexta, dia 12. O documentário, premiado em Gramado, discute a apropriação da imagem dos
excluídos sociais pela mídia e pelos
artistas. E hoje, o curta “Mãe e
mostro”, de Cris Reque, será exibido
pela última vez, no Auditório Dante
Barone da Assembléia Legislativa,
às 20h, com entrada franca. O filme
passará antes de “O Homem que
copiava”, de Jorge Furtado.
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Roberto Carlos canta no Natal Luz
O Rei estará acompanhado da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre para o concerto em Gramado
grande atração de amanhã no Natal Luz, na
cidade de Gramado, será o espetáculo do
A
cantor Roberto Carlos, o eterno “rei” da música
brasileira. O evento ocorre no Centro de Eventos
Sierra Park (Estação Férrea, 100, fone 54 2868800). A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), que estará sob a regência do maestro Isaac
Karabtchevsky, acompanhará o cantor.
A abertura do evento terá apresentação de
aproximadamente 30 minutos somente da Ospa,
que interpretará canções do rei, como “Emoções”
e “Como é grande o meu amor”.
Em seguida, o cantor irá se juntar à orquestra.
O espetáculo também contará com o coro dos Meninos Cantores de Novo Hamburgo. Estão previstas para o repertório a ser cantado pelo Rei (ainda
passível de alterações) “E por isto estou aqui”,
“Proposta”, “Luz Divina”, “Eu te amo tanto”,
“Amor sem limite” e “Jesus Cristo”.
Recentemente, Roberto lançou seu mais novo
single, denominado “Pra sempre”, que também dá
o título ao seu novo CD. Segundo o próprio cantor, a canção “Pra sempre” é uma composição feita especialmente para sua falecida mulher, Maria
Rita, que morreu no ano de 1999, vítima de cân-
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Blazz estréia seu videoclipe hoje Dez anos de jazz da Essência Cia.
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Painel
TRIBO — A Tribo de Atuadores Oi
Nós Aqui Traveiz recebe hoje, às
19h, no Plenário Aloísio Filho da
Câmara Municipal (Loureiro da
Silva, 255), o Prêmio Qorpo Santo, em ato solene. O grupo recebe
a homenagem por sua importância cultural para o Estado.
ESPAÇOS — A Usina do Gasômetro recebe até 15 de dezembro
projetos de ocupação de seus espaços destinados a exposições,
recitais de música, performances, dança, teatro e shows. Informações pelo telefone 3227-9589.
DECORAÇÃO — A Escola Artes e
Decoração Yedda Montano Difine
promove festa de encerramento
das atividades do ano, hoje, às
16h, no Espaço Le Bom Gourmet
(Alberto Bins, 514). Outras informações: 3222-5062.
PRÊMIO — A organização Odebrecht promove o Prêmio de Patrocínio à Pesquisa Histórica,
com inscrições até 12 de fevereiro. Serão selecionados trabalhos
para publicação. Detalhes no site
www.odebrecht.com.br.

Gaúcha recebe
prêmio literário
A gaúcha Aline Splettstösser receberá, hoje, às 17h30min, o prêmio
"Livrito" (o kikito da literatura de
Gramado) do concurso de contos da
Feira do Livro de Gramado, na Biblioteca Municipal Cyro Martins. Ela
também teve seu poema de fé selecionado. Entre cerca de 3 mil textos,
"Fé e crença cega e exposta ao vento"
foi escolhido como o melhor pela Ordem Sereníssima da Lyra de Bronze,
com sede na Espanha.

Projetos de cinema
ganham incentivo
O Ministro da Cultura, Gilberto
Gil, anuncia hoje, às 13h, no Auditório Guimarães Rosa (sede do
MinC), os 70 projetos selecionados
nos concursos destinados à produção de curtas e longas metragens.
O concurso foi implantado pela Secretaria para o Desenvolvimento das
Artes Visuais (SDAv) e realizados em
parceria com a Petrobras. A solenidade terá exibição do curta “Nevasca
tropical”, de Bruno Viana.

A Essência Cia. de Dança apresenta hoje,
às 21h, no Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/nº), o espetáculo “Essência 10 anos”
com coreografias de jazz que foram exibidas
de 2000 a 2002 e que marcaram a história
do grupo, além de trabalhos inéditos, elaborados especialmente para essa noite.
Ganhadora de vários prêmios em festivais e mostras, a Companhia tem coreografias de Aldo Gonçalves e conta com um corpo de nove bailarinos. Somente este ano, a
Cia conquistou, no Porto Alegre em Dança,
os primeiros lugares na categoria de jazz
adulto grupo, jazz adulto duo; jazz adulto
solo masculino e bailarino destaque.
Coreografia de jazz no palco

