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FLAMENCO ESQUENTA VIRADA CULTURAL 2016 

03/05 (ter) 19h30 | Teatro Sergio Cardoso 
 

Thalma Di Lelli acompanhada do bailarino Jonas Ruedas,  
apresentam todo o encantamento e a força da Dança 

Flamenca, reunidas nesta apresentação, que conta com ritmos 
variados como Sevillanas, Bamberas, Jaleos, Farruca e 

acessórios como abanicos, mantóns e castanholas.  

Olé!! 

THALMA DI LELLI & JONAS RUEDAS

  

 
DANIEL ANDRADE & MARCUS WIBERG 

 

TROPICÁLIA DNA. 
07/05 (sáb) 22h | Central das Artes 

 

Através de arranjos modernos, com influências da musica 
brasileira e mundial, as canções ganham novas formas 

interpretadas pela voz marcante de Daniel. 
 

Nesta apresentação um momento fundamental na 
formação da identidade artística brasileira: A Tropicália. O 
repertório conta com composições de Tom Zé, Mutantes, 
Novos Baianos, Caetano, Gil e outros, e também canções 

autorais como Cantiga, Girassol, O Que te faz viver. 
 

INTERVALO SONORO 
09 a 13/05 (seg - sex) 12h15 | SESC Carmo 

 
Parceiras há mais de 20 anos em diversos projetos, Ana Eliza 

(flauta, cello e sax) e Cintia (violino, violão e arranjos) 
apresentam um repertório onde buscam novas sonoridades 
para arranjos de diversos estilos musicais nessa formação. 

 
A proposta é focar o aspecto improvisado ou livre a partir de 

bases ou temas conhecidos do jazz, além de desenvolver peças 
autorais que combinem originalmente os instrumentos. 

DUO ANA ELIZA & CINTIA ZANCO 

 
 

DEDO DE MOÇA 

 

SAMBA ERUDITO 
Circuito Minicipal de Cultura SP 

15/05 (dom) 18h | Casa de Cultura Salvador Ligabue  
 

O Grupo Dedo de Moça se dedica a apresentar releituras 
para clássicos do samba e do choro mesclando 

instrumentos da musica popular e erudita.  
 

O grupo conta com instrumentos poucas vezes presentes e 
combinados nesse tipo de repertório, como o violino e o 
violoncelo, juntamente com os tradicionais cavaquinho, 

flauta e o violão de 7 cordas. 
 

 

CANÇÕES DE ENCANTAR 
29/05 (dom) 17h | SESC Santo Amaro 

O Encantares propõe um passeio pelos diversos interiores do 
Brasil, visitando o Boi do Maranhão da compositora Ana Maria 

Carvalho, Voando nas asas do vento com João do Vale, voltando 
a ser Menino com Juraildes da Cruz, e viajando na poesia de 

Jessier Quirino e tantos outros compositores, poetas e 
instrumentistas desse imenso Brasil. 

 
O repertório passeia por ritmos diversos da música brasileira, 

como, baião, ciranda, moda de viola e o boi do Maranhão. 

GRUPO ENCANTARES 

 
 

 

 

 

 

 

 


