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CORAL da RBS realiza hoje, às 
19h, acompanhado de orquestra de 
câmara e solista, concerto de fim de 
ano do Museu de Arte do RS (Praça 
da Alfândega). Entrada é franca.
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atrações do “Coompor”Rock e jazz,
Prosseguem, no Teatro Renascença, as apresentações do Projeto Coompor, em sua terceira semana de 

realização*O Coral da RBS apresenta-se hoje, no Museu de Arte, na Praça da Alfândega

J azz e rock fazem a terceira semana do 
“Projeto Coompor”, hoje e amanhã 
às 21 h no Teatro Renascença, atra
vés dos trabalhos de Procurado Vul

go, Hardy Vedana and his Subtropical 
Jazz Band, Família Dorfman e Colari
nhos Caóticos. Diferente das edições an
teriores, que funcionavam mais como for
ma coletiva, de reuniões de vários grupos 
diferentes em palco, o “Coompor” deste 
ano optou por shows individualizados. 
Assim, o público pode assistir trabalhos 
específicos de cada grupo, optando por 
alguns ou por todos. O projeto encerra na 
próxima semana com Loma, Wado Bar- 
cellos, Coisa Preta e Edilson Ávila.

A Família Dorfman é formada por 
Paulo e César Dorfman mais filhos e 
sobrinhos. Paulo e César vêm trabalhan
do juntos em diversos grupos desde a 
década de 60, marcando profundamente a 
bossa-nova e o jazz de Porto Alegre. Nes
ta apresentação, os dois estarão acompa
nhados de Michel e Lúcio Dorfman, o 
primeiro tecladista da Orquestra Popular 
de Porto Alegre (OPPA) e o segundo

jazz.
Os dois representantes do rock formam, 

casualmente, duas das melhores revela
ções dos últimos anos. Colarinhos Caóti
cos, tendo o guitarrista e vocalista Egisto 
Ophotge à frente, já gravou um LP e um 
compacto independente, recebeu o prê
mio de “revelação do ano de 88” da Re
vista Bizz e apresenta um novo baterista: 
Cláudio Calcanhoto. Procurado Vulgo 
vem de Pelotas e foi a vencedora do
“Circuito do Rock”, realizado recente
mente pela RBS-TV em todo o Estado, e 
faz um trabalho que vem chamando a 
atenção de todos. O patrocínio e a realiza
ção é da Cooperativa dos Músicos de 
Porto Alegre, ingressos a Ncz$ 15,00.

VIOLÕES E CORAIS - A Camerata
Consort de Violões, composta basicamen
te de alunos do curso de graduação em 
Música da Ufrgs, realiza um concerto 
hoje, 20h, na Igreja Nossa Senhora das 
Dores, com entrada franca. O concerto 
terá a participação especial da solista Be
renice Farina Cagliari e ao órgão o profes- 

também tecladista, que trabalha mais com sor Thales Autran de Moraes, 
computadores. Já com um jazz mais anti- ^ O Corai da RBS apresenta-se no Museu 
go, recriando climas da época do dixie- de Arte do Rio Grande do Sul, às 19h, sob
land, Hardy Vedana and his Subtropical a regência de Luiz Alberto Bucholz; no
Jazz Band, formado em 1965 e com sete auditório da Assembléia Legislativa, o 
integrantes, é uma das raras formações na Coral do Banrisul estará se apresentando 
cidade dedicada às formas mais puras do às 21 h, regido por Gil de Roca Sales.
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