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fique ligado

Agenda
 Wolftrucker e Cosmos tocam sábado, 
às 20h, no Gravador Pub (Rua Conde de 
Porto Alegre, 22). R$ 20,00 no local ou em 
gravadorpub.com.br.
 Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) 
traz, na sexta-feira, o latin jazz de Tonda 
Y Combo. No sábado, Paola Kirst e Kiai 
Grupo. Shows às 21h, via Sympla.
 Fundação Iberê (av. Padre Cacique, 2.000) 
traz Grupo Cordas ao Vento no domingo, 
às 17h. Gratuito, com senhas.
 Flora Almeida e Gilberto Oliveira no 
Ecarta Musical, com show Ivanlinsiando. 
Sábado, 18h, na Fundação Ecarta (João 
Pessoa, 943). Entrada franca, transmissão 
pelo YouTube.
 Ospa recebe violinista Liviu Prunaru. 
Sábado, 17h, na Casa da Ospa (Av. Borges 
de Medeiros, 1.501). R$ 10,00, com doação 
de alimento não perecível, pelo Sympla.
  Espetáculo infantil Histórias do Vovô 
Cascudo segue na Sala Álvaro Moreyra 
(Av. Érico Veríssimo, 307). Sábado e 
domingo, 16h, ingressos no local.
 Espetáculo Em Chamas retorna ao Teatro 
Renascença no sábado e domingo, 20h. 
R$ 60,00, no Sympla.

Ultramen é atração da 
Blow Up no Opinião

Neste sábado, às 23h, a ban-
da Ultramen sobe ao palco do 
Opinião para participar de uma 
edição especial da festa Blow 
Up. Os ingressos estão dispo-
níveis na plataforma Sympla 
por R$ 55,00 (3º lote). A festa 
também conta com o melhor do 
pop, rock e eletrônico com os 

DJs da Blow Up Crew.
Com Tonho Crocco (vocal), 

Leonardo Boff (teclados), Zé 
Darcy (bateria), DJ Anderson (to-
ca-discos) e Pedro Porto (baixo), 
Ultramen mistura rap, reggae, 
rock, swing e soul desde 1991. 
Nesta performance, os músicos 
recebem a companhia especial 

de Chico Paixão (guitarra) e N 
Jay (MC e percussão).

Dona de hits como Dívi-
da, Preserve e Tubarãozinho, a 
banda celebrou em 2022 seus 
mais de 30 anos de carreira com 
um documentário que apre-
senta imagens exclusivas da 
sua trajetória.
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Músicos estão 
comemorando 

30 anos de 
carreira 

O filho famoso de  
Bach na Casa da Ospa

Filho de Johann Sebastian Bach, o também composi-
tor Carl Philipp Emanuel Bach será o foco do próximo re-
cital da Ospa na Série Música de Câmara. A apresentação 
gratuita, comandada pelo Quarteto Arsis, acontece neste 
domingo, às 18h, na Sala de Recitais da Casa da Ospa 
(avenida Borges de Medeiros, 1.501).

O grupo que irá interpretar as obras é fruto da união 
de três músicos da orquestra, Viktoria Tatour (oboé), Leo-
nardo Winter (flauta) e Tácio César Vieira (violoncelo), 
com o músico Fernando Rauber (cravo).

Para a ocasião, eles pinçaram peças de C.P.E. Bach 
destacadas para cravo e flauta solo, uma sonata para 
viola da gamba (o instrumento predecessor do atual vio-
loncelo), e dois trios-sonatas. Para Winter, a produção 
do artista se destaca pela sua expressividade, lirismo 
e elegância.

Blocos e fanfarras no 
Festival Segue o Honk

O Honk!, festival de fan-
farras ativistas que defende a 
ocupação das ruas como um 
processo de resistência coleti-
va e artística, passou por Porto 
Alegre em maio. Agora, em mais 
uma palhinha de alegria, a pro-
dutora Fruto Coletivo e o Boteco 
do Paulista promovem o Festival 
Segue o Honk! com apresenta-
ções de sete fanfarras da cidade 
neste sábado, às 17h, na quadra 
da Imperadores do Samba (ave-
nida Padre Cacique, 1.567).

Areal do Futuro, projeto 
educacional de cultura do sam-
ba, da música e da dança para 
crianças e jovens, será um dos 

participantes. O Axé Que Enfim 
também estará presente repre-
sentando as fanfarras de axé, as-
sim como o Avisem a Shana que 
Sábado vai Chover, famoso nas 
festas de rua de Porto Alegre.

O Bloco do Beijo, por sua 
vez, legitima o conceito e a histó-
ria de como o beijo foi introdu-
zido na cultura ocidental. Para 
completar o repertório, temos 
ainda Bate & Sopra, o Cosmoblo-
co e o La Meteora, que reúne 
pessoas de diferentes lugares da 
América Latina.

Os ingressos custam  
R$ 60,00 e estão disponíveis 
para compra no Sympla.

Evento 
acontece 

neste 
sábado na 
quadra da 

Imperadores
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Show arrecada recursos para 
guitarrista hospitalizado

Um show solidário com as 
bandas Cabala, Voluttà e Os 
Diletantes, Undergrunge (Pearl 
Jam) e o músico Carlos Malluk 
(Legião Urbana acústico) irá 
ocupar os palcos do Divina Co-
média (Rua da República, 649) 
neste domingo, às 18h. Os in-
gressos podem ser comprados 
antecipadamente por R$ 20,00 
(pelo pix (51) 98172-2121, até sá-
bado) ou na hora, por  
R$ 25,00.

O objetivo da apresentação 

é arrecadar fundos para Ellias 
de Paula, conhecido como El-
lias Pedra, guitarrista da Back 
Doors Band que está hospitali-
zado há mais de um mês. Sem 
previsão de alta, o músico está 
impedido de trabalhar e passa 
por dificuldades financeiras.

Toda a bilheteria arrecada-
da será destinada ao músico e 
compositor. Contribuições es-
pontâneas podem ser feitas via 
pix pelo email gigsolidariael-
lias@gmail.com.

Ex-Angra Edu Falaschi canta dois álbuns na íntegra
Ex-vocalista do Angra, 

nome seminal do heavy me-
tal brasileiro, Edu Falaschi 
traz os temas medievais do 
álbum conceitual Vera Cruz 
em show no Opinião (rua 
José do Patrimônio, 834) neste 

domingo, às 20h. Além do 
recente trabalho, o músico vai 
interpretar na íntegra também 
o álbum Rebirth, que marcou 
sua trajetória no Angra e é 
lembrado como um clássico 
por fãs do estilo. Ingressos, a 

partir de R$ 40,00, disponí-
veis no Sympla.

Falaschi estará acompa-
nhado de outros dois ex-inte-
grantes do Angra, o baterista 
Aquiles Priester e o tecladista 
Fabio Laguna. A união dos 

músicos vai celebrar Rebirth, 
do qual todos participaram 
e que completa 20 anos em 
2022. A banda também conta 
com Roberto Barros (guitarra), 
Diogo Mafra (guitarra) e Ra-
phael Dafras (baixo).


