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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA CULTURA

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

CORAL MARGS

Estreia no dia 10 de maio (domingo) às 18h30min, 
na Pinacoteca Central deste Museu de 

Na oportunidade,
Arte, o Coral MARGS. 

será interpretada "VIA CRUCIS", 

com a participação ao pianode Franz Liszt, 

Hofmann e
de Hubertus

no soprano, de Vera Campos. O espetáculo contará 
com a encenação do grupo teatral "Face & Carretos", 
reção cênica de Camilo de Lelis, 

direção geral e regência do maestro Luis Alberto Buchholz.

Ingressos a Cr$ 5.000,00 (cinco 

sendo que os amigos do Coral terão entrada franca.

com di

enquanto o programa, terá

mil cruzeiros) 

A renda 

do Cosera revertida em benefício dos próximos concertos 
ral.

Assesoria Imprensa/MARGS 

Fone 227.2311
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Síntese
• 0 Coral do Margs estréia do
mingo, às 18h30min, na Pina
coteca Central do Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul, quando 
interpretará a “Via Crucis”, de 
Franz Liszt, com a participação 
ao piano de Hubertus Hofmann 
e no soprano de Vera Campos. 
O espetáculo contará com a en
cenação do grupo teatral Face 
& Carretos, sob direção de Ca
milo de Lélis. A direção geral 
do programa e regência será do 
maestro Luis Alberto Buch- 
holz. Ingressos a Cr$ 5.000,00.
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Coral do Margs faz 1? concerto
Será amanhã, às I8h30min, a apresentação do Coral do 

Margs interpretando a “Via Crucis”, de Franz Liszt, que 
também ganhará encenação pelo grupo de teatro Face & 
Carretos, com direção de Camilo de Lélis. O Coral tem 
direção geral e regência do maestro Luis Alberto Buchholz,. 
empossado há pouco como presidente da Associação dos 
Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e partici
pações especiais da soprano Vera Campos e do pianista 
Hubertus Hofmann. A apresentação deste domingo tem o 
patrocínio do Margs e da Aamargs, da Person Pianos e 
Aladim Iluminação. Os ingressos custam Cr$ 5.000,00, mas 
os associados do Coral terão entrada gratuita. A renda 
obtida com o evento reverterá em benefício dos próximos 
concertos.
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Música
0 Coral do Margs estréia neste domingo, às 18 

h, ocupando a pinacoteca central do museu. O pia
nista Hubertus Hofmann e a soprano Vera Cam
pos participam da apresentação do grupo, que vai 
interpretar "Via Crucis", de Franz Liszt.
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'coral do margs - Na Pinacoteca 
Central do Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul (Margs, Praça da Alfândega), às 
I8h30min. Interpretação da Via Crucis de 
Franz Liszt, com participação do grupo Fa
ce e Carretos de teatro, da soprano Vera 
Campos e do pianista Hubertus Hofmann. 
Regência de Luís Alberto Buchholz. Cr$ 5
mil.
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i —OSVARIEDADES SEXTA-FEIRA, 15 de maio de 1992 - 21

Teatro Frio encena ‘O mal entendido’
PEÇA FAZ TEMPORADA NA SALA CARLOS CARVALHO. E VOLTA A ‘VIA CRUCIS AO MARGS'

O mw1 ®ntendido”> adaptação do texto de um homem que retorna ao lar após 25 anos de 
Albert Camus montada pelo grupo Teatro afastamento e é assassinado pela mãe e pela Ir-

Carlos Carvalho, na CCM^lAntoSks^m A ”â' QUe ná° ° reconheeeram- Elas sâo donas de

<<

uma pousada e matam todos os homens que se 
peça conta hospedam no local para roubar seu dinheiro. Di- 
a estória de recão de Giorglo Ronna. No elenco, Joca D’ávila,

Carmen Bisoli, Bia Stark, Ell- 
samara, Solange Renner e Eli- 
ana Guilherme. A cr$ 6.000, 00 
(com 20% de desconto para 
quem doar uma xícara) e Crí 
5.000,00 para a classe. Já no 
Margs, o grupo teatral Face & 
Carretos encena hoje, às l9h, a 
Via Crucis, de Franz Liszt, du
rante apresentação do Coral 
Margs.
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Camus e Franz Liszt
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■ Depois do sucesso da estréia, o Margs está repetindo a 
apresentação de seu coral— ontem e hoje às 18h30min— 
com a interpretação da Via Crúcis, de Franz Liszt.
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MÚSICA Via Crucis: Corai 
do Margs 
reapresenta a 
obra de Liszt 
com encenação

CORAL DO MARGS — Na Pinacote 
ca Central do Museu de Arte do Esta
do (Praça da Alfândega s/n°), às teatral 
18h30min, apresentação do coral com 
o pianista Hubertus Hoffmann e da 
soprano Vera Campos. O espetáculo 
contará com uma encenação do grupo 
teatral Face & Carretos. No progra
ma, a Via Crucis, de Franz Liszt. Cr$
5 mil.


