StudioClio apresenta Banquete Clio e Recital Histórico:
“Árias de Bravura”
Banquete Clio e Recital Histórico
Árias de Bravura
Banquete Clio e Recital - Dia 27 de novembro de 2014, quinta-feira, às 20h. Coquetel de boas-vindas às 19h30.
Recital Histórico - Dia 28 de novembro, sexta-feira, às 20h30
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254-7200
www.studioclio.com.br

As árias para voz soprano são os pináculos da cultura musical. As árias de bravura são uma seleção dos
movimentos mais ousados da criação lírica, e requerem grande virtuosismo das intérpretes, revelando o
máximo de potência e imaginação.
Nos dias 27 e 28 de novembro, o StudioClio apresenta o Banquete e Recital Histórico “Árias de Bravura”,
com a soprano Gabriela Di Laccio e direção musical do maestro e cravista Fernando Cordella. No programa,
árias virtuosísticas para voz soprano, em obras de A. Vivaldi e G. F. Händel e estreia do Musica Antiqua Clio,
conjunto de música histórica, com os melhores solistas brasileiros em música histórica barroca, vindos do
Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.
No dia 27, após o recital, será servido o Banquete Clio Árias de Bravura, com cardápio alusivo a Veneza,
Londres e à intensidade barroca, com Mandarinier Gastronomia.
Os ingressos podem ser adquiridos pela página www.studioclio.com.br. Os ingressos para o Banquete Clio,
realizado no dia 27, pode ser adquirido por R$ 180 (até o dia 24 de novembro) e R$ 200 (a partir do dia 25
de novembro). Para assistir ao Recital Histórico, o investimento é de R$ 60 (público geral) e R$ 50
(professores, estudantes e seniores).
O StudioClio fica na Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa. Mais informações pelo telefone (51) 32547200.
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