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Publicidade

Grupo Gargântua apresenta em Cuiabá músicas para o cinema
Várzea Grande, 12/07/2003 - 14:59. 

Da Redação

O grupo Gargântua apresenta a partir de hoje, no teatro de Sesc Arsenal, uma série de
atividades relacionadas à trilha sonora no cinema. Hoje, das 18 horas às 19 horas, acontece o
workshop Construção de trilha sonora para cinema.

Hoje e amanhã, a partir das 20 horas o grupo apresenta a mostra Expressionismo Alemão e,
também nos dias 12 e 13, participam do projeto Passeando no Palco com a mostra Silhuetas
Musicais de Lotte Reiniger.

O Gargântua foi formado em 1997 em São Paulo pelos músicos Michele Ortega (violino), Luis
Carlos Pavan (violão), Careimi Ludwig Assmann (narração), Adriano Del Mastro Conto (teclados)
e Marcinho Pontes (percussão). Eles vêm trabalhando na elaboração de trilhas sonoras e
composições para cinema, mais especificamente com acompanhamento musical de filmes do
cinema mudo. 

Últimas notícias

16:49 - Explosão de mina no Afeganistão deixa sete mortos
15:32 - Projetos de álcool do PAC estão atrasados
14:23 - PT quer trocar ministério por apoio do PSB a Marta
13:10 - Com "pior versão" Luxemburgo, Palmeiras reencontra palco de deslizes
12:55 - Lideranças comunitárias visitam obras em andamento em Cuiabá
12:35 - 1º Jogos da Natureza começa neste domingo
12:21 - Quase 8 mil estudantes se inscreveram em cursinho comunitário
12:00 - Ação Geral se consolida como maior programa social já realizado em VG
11:36 - Verba para merenda em escolas estaduais será liberado 10 vezes ao ano
11:21 - Governo e MTE implantam programa de formação profissional indígena em MT

Publicidade

Loterias  
Loteca 
Lotogol 

Lotomania 
Lotofácil 

Loteria Federal 
Quina 

Mega-Sena 
Dupla Sena   

  

Cuiabá
mín.: 25º
máx.:
32º

Várzea Gde.
mín.: 24º
máx.: 35º 17:38

Várzea Grande, 23 de fevereiro de 2008.
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