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Concerto
0 entusiasmo do artista plástico e diretor do 

Margs Paulo Amaral é com a série de Concertos, que 
irá ao ar nas salas do museu todo último sábado de 
cada mês, como neste próximo, às 17h30min, sob a 
batuta do maestro Cláudio Ribeiro. A Orquestra de 
Câmara do RS terá como solista o clarinetista Diego 
Grendene de Souza, por si só um grande motivo pa
ra assistir, pois o jovem já fez cursos de aperfeiçoa
mento pelo mundo todo, sempre recebendo prêmios 
e muitos aplausos.



Mc_7^.............  j

L)MÃLSiy«3L

J-ffial

i ir.i a: . ....2°
Assunto:

+

£7 Terraço
O Margs e a Capa Engenharia estão lançando o projeto Concertos 

Margs Capa Engenharia, uma série de apresentações de orquestras e co
rais, sempre no último sábado de cada mês. . _

A estréia será hoje, às 17h, com a Orquestra de Camara do Rio Gran
de do Sul.
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Concertos Margs & Capa Engenharia
Acontece hoje, às 17h30min, o primeiro espetáculo da série Concertos 

Margs & Capa Engenharia, nas Pinacotecas do Museu. A iniciativa promove 
a apresentação da Orquestra da Câmara do Rio Grande do Sul

«ti

especialmente formada para o projeto, com regência do maestro Cláudio 
Ribeiro e com solo do clarinetista Diego Grendene. O evento prevê a 
realização de mais cinco apresentações de música erudita no Margs até o 
final do ano, no último sábado de cada mês, sempre com entrada franca. O 
repertório do concerto de abertura inclui peças de Georg Friederich Hándel, 
Joaquin Rodrigo, Jubertus Hofmann, Emst Mahle, Albert Roussel, Alberto 
Nepomuceno e ainda a coletânea de Canções Populares Brasileiras, de 
Radamés Gnattali. Ao longo da série serão promovidos desde recitais solos 
até concertos com orquestra, solista e coro. Para dezembro, quando 
acontece o último espetáculo da temporada 2003, está marcada a Grande 
Gala de Final de Ano, um concerto especial que promete reunir no Margs 
músicos e cantores líricos de projeção internacional.
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A cantora lírica Laura de Souza, diretora de arte do 
projeto “Concertos Margs & Capa Engenharia”, 
convida para a abertura da série, hoje à tarde, no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Ado Malagoli, 
sob a batuta do maestro Cláudio Ribeiro e tendo como 
solista o clarinetista Diego Grendene. Falando em 
música clássica, Laura de Souza vai interpretar 
“Canções1, de Strauss, e "Morte de Amor de lsolda“, 
de Wagner, no ”20Q Concerto da Ospa“ na terça-feira.


