CONCERTOS ANIMAM ÉPOCA NATALÍCIA
Numa época de paz e harmonia, o Município de Tavira convida a assistir a um
ciclo de concertos no âmbito da programação de Natal e Passagem de Ano.
A Banda Musical de Tavira tem agendadas actuações para dia 17, pelas 21h00, na
Igreja de Nossa Senhora da Luz de Tavira, no dia 18, pelas 21h00, na Igreja Matriz
de Santa Catarina da Fonte do Bispo e, no dia 19, pelas 16h00, na Igreja do
Carmo.
O projecto Música nas Igrejas continua a marcar presença. Assim, no dia 18,
pelas 18h00, realiza-se, na Ermida de Santa Ana, o concerto do Duo Tanguíssimo
(violino e guitarra).
A Igreja do Carmo recebe, no dia 18 de Dezembro, pelas 21h30, o Concerto
Coros de Natal que conta com a participação do Grupo Coral Tavira e do Coro
Voces Caelestes.
Segue-se, no dia 19, o espectáculo da Academia de Música de Tavira, pelas
21h00, na Ermida de São Sebastião
A Igreja da Misericórdia acolhe um ciclo de concertos, pelas 18h00. “O Natal no
Jazz” por Sofia Vitória (voz) e Júlio Resende (piano) oferecem outra sonoridade a
esta época, no dia 20 de Dezembro.
É possível assistir, ainda, ao Recital de órgão “In Festo Nativitatis Domini Jesu
Christi” de Fernando Miguel Jalôto, no dia 21 de Dezembro. No dia 22, pela
mesma hora, é a vez de ”Natal Barroco”, música vocal e instrumental de G.P.
Teleman e G.F. Handel por “Ludovice Ensemble” com Eduarda Melo (soprano),
Joana Amorim (pipe), Diana Vinagre (violoncelo) e Fernando Miguel Jalôto (cravo
e direcção artística).
Ana Paula Russo (soprano) e Carlos Gutkin (guitarra) interpretam a “Adeste
Fidelis- Mary had a baby, oh Lord”! – Cantar o Natal, no dia 23, pelas 18h00.
“Upon a Star” com Teresa Cardoso de Menezes (soprano) e Cármen Cardeal
(harpa) termina este ciclo de concertos, no dia 24 de Dezembro, pelas 15h00.
A noite de passagem de ano promete muita animação e boa disposição com o
Grupo “Função Públika”, a partir das 22h30, e o espectáculo piro-musical,
pelas 24h00, no Rio Gilão.
A novidade da programação deste ano recai sobre o concerto de Ano Novo.
Sexteto de Cordas Lopes Graça dá as boas-vindas a 2011, no dia 01 de Janeiro,
pelas 21h30, na Igreja do Carmo.
Tavira, 13 de Novembro de 2010
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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