Oswaldo Montenegro | Serenata
Objetivos

No dia 11 de agosto, às 21h, o Grande Teatro do Palácio das Artes recebe o músico Oswaldo
Montenegro, com seu novo show Serenata.
A serenata marcou a vida de Oswaldo Montenegro. Toda semana, seus pais, rodeados dos boêmios
de São João Del Rei, saiam pelas ruas cantando e parando embaixo de uma janela amiga que, dali a
quatro acordes era aberta e, em seguida, a porta escancarada convidava a todos para um café, pão
de queijo, carinho e mais canções dentro da residência escolhida. Montenegro se tornou músico por
isso e liga, até hoje, a arte à amizade e ao afeto.
Esse show é composto por músicas que ele fez influenciado por esse ambiente. A formação de dois
violões, flauta e bandolim, também remete às noites enluaradas de Minas Gerais.
Por ter morado em Brasília, escreveu músicas em vários ritmos, para inúmeras trilhas de teatro,
cinema, balé, mas o “Serenata” é um show formado pelas canções que ele cantaria numa ruela pouco
iluminada dos caminhos de sua infância, nos caminhos da infância que os seresteiros da cidadezinha
povoaram de poesia, como “A Lista”, “Lua e Flor”, “Bandolins” e outras canções famosas desse
trovador.
Esse espetáculo foi criado pela necessidade urgente de Oswaldo retornar para um lugar do passado
que, se o ritmo acelerado da cidade grande não permite que aconteça, dentro dele, e de quem for
assistir, está mais vivo do que nunca.
1º Lote
Plateia I - R$170,00 (inteira)

Plateia II - R$140,00 (inteira)
Superior - R$110,00 (inteira)
2º Lote
Plateia I - R$190,00 (inteira)
Plateia II - R$160,00 (inteira)
Superior - R$130,00 (inteira)
Lei da meia-entrada: A Lei Federal nº 12.933/2013 dispõe sobre o benefício do pagamento de
meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos
comprovadamente carentes em espetáculos artísticos culturais e esportivos. Clique e acesse o texto
na íntegra
Data de início

11 de Agosto de 2018

Data de término

11 de Agosto de 2018

Endereço

Grande Teatro do Palácio das Artes

Preço

Vide Texto

COMPRAR INGRESSOS
EVENTO
Show Musical Serenata | Oswaldo Montenegro

HORÁRIO

Mais informações 21h00

CLASSIFICAÇÃO LIVRE
INFORMAÇÕES PARA O PÚBLICO
(31) 3236-7400

Enviar para impressão

