Yamandu íntimo
O consagrado violonista, Yamandu Costa, de volta ao StudioClio
Show
Yamandu íntimo
Com Yamandu Costa
Dias 23, 24 e 25 de janeiro, quinta, sexta e sábado, às 21h
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254-7200
www.studioclio.com.br
Consagrado como um dos maiores violonistas da atualidade, Yamandu Costa realizará nova temporada
especial no StudioClio, explorando a qualidade acústica e a intimidade entre palco e plateia próprias do auditório
Clio. Yamandu apresentará composições novas e antigas, entre improvisações e o diálogo com a plateia.
Yamandu Costa é referência mundial na interpretação da nossa música, que domina e recria a cada
performance. Quem o vê no palco percebe seu incrível envolvimento, sua paixão pelo instrumento e pela arte.
Sua criatividade musical se desenvolve livremente, explorando todas as possibilidades do violão de sete cordas,
renovando antigos temas e apresentando composições próprias de intenso brilho, numa performance sempre
apaixonada e contagiante. Habituado a grandes palcos e senhor de técnica exuberante, neste programa
Yamandu dará especial valor ao lirismo e a riqueza de timbres e harmonias do violão. Um espetáculo único e
imperdível.
O show acontece nas noites de 23, 24 e 25 de janeiro, às 21h. Os ingressos comprados com um dia de
antecedência ao show custam R$ 150 (público geral) e R$ 120 (professores, estudantes, seniores). Na hora os
valores serão de R$ 180 (público geral) e R$ 150 (professores, estudantes e seniores). Mais informações pela
página www.studioclio.com.br ou pelo telefone (51) 3254-7200.
Yamandu Costa
Nascido em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, em 24 de janeiro de 1980, Yamandu Costa é considerado um dos
maiores violonistas do Brasil. Percorreu os mais importantes palcos do Brasil e do mundo, participando de
grandes festivais e encontros, vencedor dos mais relevantes prêmios da música brasileira. Em 2010, o CD Luz
da Aurora com Hamilton de Holanda foi indicado para o Grammy Latino.
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