
8/17/08 3:01 AMMega Portal Brasília Web

Page 1 of 3http://www.brasiliaweb.com.br/impressao_lazer.asp?id=4063&tipo_evento=Teatro

Administrado por:
 

Haru no Umi (Mar de Primavera)
Inserido em: 12/08/2008
Tipo do Evento: Teatro
De:  19/08/2008 a 21/08/2008
Local do Evento: Teatro da Caixa

A Caixa Cultural aproveita as comemorações do
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil e
apresenta o concerto Haru no Umi (Mar de
Primavera), com Camilo Carrara e Tamie Kitahara,
nos dias 19, 20 e 21 de agosto, sempre às 21
horas, no Teatro da Caixa. A entrada é franca. 

Haru no Umi (Mar de Primavera) é o nome do
projeto que dá seqüência ao primeiro CD solo do
violonista Camilo Carrara, Canção do Sol Nascente,
lançado em 2004 e cuja temática foi totalmente
dedicada à música japonesa. 

Juntamente aos 100 anos de Imigração Japonesa
no Brasil, o novo projeto celebra o encontro do

violinista com Tamie Kitahara, japonesa radicada no Brasil e mestra em koto
pela escola Ikuta Seiha, do Japão. Camilo e Tamie criaram o duo que faz o
elo entre o Japão tradicional e o Japão sob a ótica de um músico brasileiro. 

O repertório de Haru no Umi (Mar de Primavera) é formado por canções
populares, infantis do início do século XX, assim como por canções tradicionais
e folclóricas milenares do país do sol nascente. Uma outra parte é dedicada a
arranjos de músicas compostas originalmente para o koto e o shamisen,
instrumentos tradicionais japoneses. 

Koto é espécie de harpa horizontal com 13 cordas que podem ser de seda ou
nylon, afinadas através de trastes móveis que permitem a mudança de
afinação durante a execução da música. Já o shamisen possui três cordas e é
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tocado com palheta e uma caixa de ressonância. Com sua sonoridade potente
é muito utilizado nas músicas que acompanham os teatros Bunraku e Kabuki. 

As versões inéditas dos arranjos foram feitas por Camilo Carrara (violão de
nylon e violão de aço) e Tamie Kitahara (koto, shamisen e voz). 

Repertório do Show Haru no Umi (Mar de Primavera) 

Chidori no Kyoku (Melodia de Chidori) – Kenguio Yoshizawa

Rokudan no Shirabe (Seis variações) - Kenguio Yatsuhashi

Kono Michi (Este caminho) - Teiichi Okano

Koujou no Tsuki (O luar do castelo em ruínas) - Rentaro Taki

Yurikago no Uta (A canção de ninar) - Shin Kusakawa

Haru no Umi (Mar de Primavera) – Michio Miyagi

Kurokami (Cabelo Negro) – Koide Ichijuro

Guion ko Uta (Canção de Guion/Folclore de Kyoto) – Benika Sasa 

Furusato (A terra natal) - Teiichi Okano

Nanatsu no Ko (Os sete filhotes) - Nagayo Motoi

Medaka no Gakkou (A escola dos peixes barrigudinhos) - Yoshinao Nakada

Sato no Aki (Outono da aldeia) - Minoru Uminuma

Aka Tombo (A libélula vermelha) - Kosaku Yamada

Sakura (A cerejeira) - Masaru Ukon

Soran Bushi (“Grito de força”) – Folclore Tradicional de Hokaido 

Serviço 

Concerto Haru no Umi (Mar de Primavera), com Camilo Carrara e Tamie
Kitahara 
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Data: 19, 20 e 21 de agosto de 2008

Horário: 21h

Local: Teatro da Caixa - SBS Qd 4 lote 3/4, anexo do edifício Matriz da Caixa

Recepção: 3206-9448 / Administração: 3206-9450

Bilheteria: 3206-6456 (aberta de terça-feira a domingo, das 12h às 21h)

Classificação Etária: livre

Entrada Franca (mediante retirada de ingresso)

Campanha “Doe Livros” - a CAIXA Cultural está recebendo a doação de
livros que serão enviados a bibliotecas carentes do DF 

Informações e entrevistas: 
Camilo Carrara – (11) 3864-5732 / 8182-4671
Produção – (11) 3877-0668

Assessoria de Imprensa
Caixa Econômica Federal
CAIXA Cultural - Brasília/DF 
Fones: 3206-8030/ 9895 
9202- 2144/ 8101-9902
imprensa.cultura@caixa.gov.br 
www.caixa.gov.br/caixacultural 
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