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Embaixador do Jazz se apresenta na EmUFRN
POR IANNE, EM  06.19.11

O saxofonista americano Michael Tracy, considerado “Embaixador do
Jazz” vem à Escola de Música da UFRN realizar ciclo de masterclasses
e apresentações. Na terça-feira, 21, Tracy conduz as atividades “O
Jazz e a improvisação: Técnicas para desenvolver a linguagem do
Jazz” e “A Prática de Conjunto em Jazz: técnicas de ensaio e práticas
de jazz”, começando às 14 horas, no mini auditório da Escola de
Música. Na quarta, 22, o músico se apresenta em ensaio aberto com
os professores da Escola no auditório Onofre Lopes, à partir das 18
horas. Os eventos da terça e quarta-feira são abertos ao público. Na
quinta-feira, Michael Tracy realiza jam session no Espaço Cultural
Buraco da Catita, às 21 horas.

Michael Tracy é um dos mais proeminentes educadores de jazz dos
Estados Unidos, com mais de trinta e cinco anos de experiência em
performance e ensino. Com seu trabalho, já viajou pela  Austrália,
Canadá, China, Alemanha, Inglaterra, Japão, entre muitos outros
países. Tracy é professor de música e jazz na Escola de Música da
Universidade de Louisville, em Louisville, Kentucky, onde ensina
saxofone, e é diretor do Jamey Aebersold Jazz Studies Program. Seu

primeiro disco, Facts, trouxe o sax em grande variedade de estilos, estendendo-se do jazz ao clássico.
Em 2003, gravou o disco  Tracings ,onde  incluiu arranjos e standards brasileiros e originais. O trabalho
mais recente, Gusting, de 2004, apresenta uma variedade de composições contemporâneas. Leia mais
“Embaixador do Jazz se apresenta na EmUFRN” →

Compartilhe isso!
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A pianista Regiane Yamaguchi e o violinista americano Byron Hitchcock se apresentam este domingo na
Escola de Música da UFRN. O recital começa às 19 horas, no auditório Onofre Lopes com entrada
franca.

O duo apresenta obras primas do repertório para violino e piano como parte do evento de extensão
coordenado pelo professor Ronedilk Dantas, com colaboração dos professores Tarcísio Gomes Filho e
Regiane Yamaguchi. O repertório faz parte do programa de séries de concertos que o duo realizará em
Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

Compartilhe isso!

 DIREÇÃO  IMPRIMIR  ESTA NOTÍCIA

Pós-graduação da EmUFRN realiza 2º recital nesta
sexta
POR IANNE, EM  06.16.11

O segundo recital do curso de pós-graduação em Práticas
Interpretativas do Séc. XX e XXI da UFRN será nesta sexta-feira, às
19 horas no auditório da Escola de Música. Além do repertório
renovado, o recital terá a participação dos alunos do curso, ao
contrário do 1º, onde somente professores se apresentaram. Entrada
franca.

No repertório do segundo recital, obras de Villa-Lobos, John Cage,
Leo Brouwer, Marcílio Onofre, e muito mais. No palco, alunos das
especialidades de canto, regência, fagote, violão, violoncelo, clarinete
e percussão demonstram suas habilidades em uma apresentação de
altíssimo nível e bom gosto. Leia mais “Pós-graduação da
EmUFRN realiza 2º recital nesta sexta” →

Compartilhe isso!

 EVENTOS,  PÓS-GRADUAÇÃO  IMPRIMIR  ESTA NOTÍCIA

Projeto Ciclo das Estações estreia hoje
POR IANNE, EM  06.15.11

Concertos temáticos inspirados pelas estações do ano. Esse é o projeto Ciclo das Estações do professor
de regência da UFRN, Leandro Gazineo. O 1º concerto da iniciativa será hoje à noite, às 20 horas na
igreja Santa Terezinha, com entrada franca.

O concerto de outono, que marca a estreia do projeto, terá participação de alunos e professores da
Escola de Música, organizados em uma competente orquestra de câmara. Na ocasião, serão executadas
peças do período Barroco.

O próximo concerto está previsto para setembro. O tema será a primavera e contará com repertório do

Selecionar o mês
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período Clássico. Leia mais “Projeto Ciclo das Estações estreia hoje” →

Compartilhe isso!

 CURSO TÉCNICO,  EVENTOS,  EXTENSÃO ,  GRADUAÇÃO,  PESQUISA  IMPRIMIR  ESTA NOTÍCIA

Mês de junho na EmUFRN
POR IANNE, EM  06.14.11

Chegou a hora de conferir a produção artística dos alunos da Escola de Música. De 6 a  22 de junho, o
auditório Onofre Lopes recebe recitais de música erudita e popular para diversos gostos e em horários
variados. Escolha o seu dia, chame os amigos e venha prestigiar a boa música da UFRN. Entrada franca.

Compartilhe isso!

 CURSO TÉCNICO,  EVENTOS,  GRADUAÇÃO  IMPRIMIR  ESTA NOTÍCIA
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