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+ acessados + espectadores + comentados

1 Cirque du Soleil - Cur...
Espetáculo 744

2 O Melhor Melhor Show d...
Peça 679

3 Marco Luque em Floripa
Stand up 441

4 Festival O Boticário d...
Espetáculo 417

5 Tangos e Tragédias - C...
Espetáculo 401

top 5 espetáculos
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O que você quer achar...Arte & Teatro

Quarta, 21 de agosto de 2013 às 12:21 horas

II Bienal Música Hoje
A II Bienal Música Hoje, festival internacional de música contemporânea em Curitiba, que
acontece de 19 a 25 de agosto, é uma parceria entre o Centro Cultural Teatro Guaíra a
Universidade Federal do Paraná e Fundação Cultural de Curitiba. 

O festival tem como foco o diálogo entre a produção musical local – tanto de Curitiba quanto
do Brasil – e o que melhor se tem feito, primando sempre pela qualidade musical dos
concertos voltada para a criação, promoção e difusão de música nova. 

Curitiba é um importante centro de movimentação de arte e música nova, com um grande
número de compositores em atividade; vários deles iniciaram suas atividades na cidade, e
atuam profissionalmente em diversos lugares do mundo. 

Promovendo assim, o encontro entre grupos estabelecidos internacionalmente e
compositores brasileiros, intérpretes locais e estéticas novas, intensificando a permeabilidade
na criação musical, a mobilidade e os deslocamentos que caracterizam a cena da música
contemporânea hoje. 

II Seminário de Inverno de Música Contemporânea em Curitiba 

O Seminário de Inverno de Música Contemporânea em Curitiba, acontece paralelamente e
funciona como o braço didático da Bienal. Os cursos contam com professores, compositores
e grupos participantes discutindo ideias e pontos de vista junto a alunos e profissionais da
música; uma troca de conhecimento e experiência integrando os participantes, comunidade
artística e a comunidade acadêmica.
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Dê a sua opinião:

Seja o primeiro a comentar

Mercado Vintage em
Curitiba
Evento acontece esse fim de semana na
Galeria Lúdica

Na era do rádio e do
cinema mudo
"Uma Vez, Nada Mais". A comédia
romântica baseada na estética do
melodrama da década de 1930, aborda
as ave...

O Improvável começa hoje
em Floripa
Um espetáculo provavelmente bom

Fábio Lins amanhã em
Curitiba
O humorista se apresenta no bar Curitiba
Comedy Club

mais recentes

 fotos e vídeos

Citra Bar - Curitiba
05/09 - Citra Bar

Fnac Park Shopping
Barigui - Curitiba
05/09 - Fnac Park Shopping Barigüi

Dobrucki Pub - Curitiba
05/09 - Dobrucki Pub

WS Brazil - Curitiba
05/09 - WS Brazil Curitiba

+ destaques no Altos Agitos

escreva o seu comentário aqui

lista completa dos mais acessados »

Veja mais notícias deste canal

As noites do Duc Club
Um setembro recheado de atrações imperdíveis

Spring Explosion @ Pacha Floripa
Festa acontece no dia 21 de setembro e brinda
à chegada da Primavera em clima de ...

Noite de Layout80, noite com Volta
Segura
Em Curitiba, Layout80 oferece "Volta Segura"
aos clientes! O serviço gratuito é ex...

» veja mais do canal noite

Victor e Léo no Teatro Positivo
Dupla volta a Curitiba para única apresentação

Selah Sue em Floripa
Cantora se apresenta em setembro em Floripa

Pagode dos bons na WS
Molejo com seu old school tem data marcada
em Curitiba, já o grupo Jeito Moleque c...

» veja mais do canal shows

Happy hour, petiscos e double
Bar Cana Benta

A Pedida de Hoje é...
Reúna os amigos e comemore

Novo Music Bar: Armazém
Curitibano
Sertanejo, pagode, forró e muito mais

» veja mais do canal bares

Para brindar no inverno
Não há como fugir do gelo nos drinks, mesmo no
...

300: A Ascenção do Império
Filme tem estreia prevista para março de 2014

Paiol Literário 2013
O evento, que começa em julho e vai até
novembr...
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