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Arte na Praça  

"Arte na Praça" está de volta!

 

No próximo dia 17 de abril, através de parceria com SESC, o Arte na Praça 
traz para a abertura do projeto em 2008 a atração: “Sopro Brasileiro”. 
Formada pelos instrumentistas Roberto Gastaldi – Trompete, Jean Pierre 
Ryckebusch – Trompete, Luciano Melo – Trompete, Silvio Giannetti Jr. – 
Trombone, Matias Capovilla – Trombone, Luiz Ricardo Serralheiro – Tuba, 
Adriano Busko – Percussão e Pixu Flores – Percussão, o grupo faz de sua 
apresentação uma grande gafieira, com toda a elegância dos bailes da época. 
As músicas apresentadas fazem parte de um repertório de clássicos como: 
“Mambo nº 5”, “Samba do Avião” e com grandes sucessos da Música Popular 
Brasileira, como: “Eu Só Quero um Xodó”, “Xote das Meninas” e “Flor de Lis”.  

Durante o intervalo, o Arte na Praça se transforma em “picadeiro”, trazendo a 
alegria dos malabares, palhaços, acrobatas e monociclista com a 
apresentação do grupo CIRCUS - Grupo de Estudos e Pesquisa das Artes 
Circenses, que desde 2006, vem realizando na FEF-UNICAMP estudos, 
pesquisas, projetos de extensão universitária, eventos, projetos de iniciação 
científica relacionados com as atividades de Educação Física, certificados pela 
Unicamp junto ao CNPQ. 
 
A apresentação acontecerá na Praça da Paz a partir das 12h às 14h00.  
 
Confira mais detalhes das atrações:  

� Grupo Instrumental Sopro Brasileiro  
� Circus - Grupo de Estudos e Pequisas das Artes Circenses 

 

 
Oportunidade 

Se você tem uma banda, grupo teatral, grupo de dança, etc. e quer se 
apresentar no “Arte na Praça”, entre em contato com o GGBS através do e-
mail: celiarr@unicamp.br. Envie um release, fotos, material de divulgação, 
etc. O material enviado será analisado e poderemos agendar uma 
apresentação sua ou do seu grupo, para se apresentar no "Arte na Praça".  

� Sobre o Arte na Praça: O propósito do projeto, iniciado em agosto 
de 2007, é trazer entretenimento e cultura aos funcionários da 
Universidade no horário do almoço. Nesse sentido, durante todas as 
quintas-feiras, através de apresentações artísticas (música, teatro, 
arte circense, etc.), o GGBS proporcionou momentos agradáveis e de 
lazer aos espectadores. 
 
Confira todas as apresentações do Arte na Praça realizadas em 2007: 
 

� novembro 2007 
 

� outubro 2007 
 

� setembro 2007 
 

� agosto 2007  
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