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Quinteto de Cobre no museuF

E FESTIVAL ANCHIETANO TEM ENCERRAMENTO COM DUAS BANDAS DE ROCK
entro do projeto 

JLy Música no Museu a 
presenta-se hoje, às 
16h, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, o 
Quinteto de Cobre.
Surgido em fins do ano 
passado, esse grupo de 
música erudita é for
mado por José Maria 
Barrios e Rudolfo 
Scaffner (trompetis
tas), Juan A. Corrêa 
(trompa), Herbert Mo
reira (trombone) e 
Armando Moreira (tuba). No progra- terno da Canção Anchietana 
ma de hoje, obras do período renas- (F.I.C.A.). São elas a 525, que faz o 
centista, barroco e também do Século show de abertura da noite e a Natura 
XX, com destaques para “As Três Neon, vencedora da edição anterior do 
Faces”, de Alfredo Dias, em primeira festival. Volnei (vocal e teclados), 
audição e “Divertimento”, de G. Bar- Gerson (baixo), Carlinhos (batería) e 
boteau. Grátis. Paulo Brasil (guitarra) formam a 525.
■ Duas bandas de rock apresentam-se As 20h, no Ginásio de Esportes do An- 
no encerramento do IX Festival In- chieta.

QUERENCIA desse domingo, às 
12h na TV2 - Guaíba, mostra 
atrações diretamente de Carlos 
Barbosa, no comando de Jair Sil
va. Entre elas estão o Gaúcho 
Farroupilha, Conjunto Miramar, 
Os Pequenos Cantores da Serra, 
além da participação especial 
das “Irmãs Dette”. 
COMUNICAÇÃO de hoje, às 22h 
na TV2 - Guaíba tem muitas no
vidades, como a apresentação de 
cenas do “New Orleans Jazz”, 
um festival com os magos do jazz 
americano e latino. No lançamen
to de video: “Projeto Casablan
ca”, uma ficção gravada com 
Raul Júlia no papel principaL 
além de outros. Nos lançamentos 
do cinema está “Rambo III” e 
também as cenas que fazem a his
tória da propaganda.

Banda 525 no encerramento do F.l. C.A.


