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Rua recebe música erudita à tarde 
Evento será realizado a partir das 16h na quadra 6 da Primeiro Agosto; criações de Beethoven e Mozart poderão ser apreciadas pela população

Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru deixa os teatros para virar atração hoje, às 16h, na quadra 6 da rua Primeiro de Agosto

Jéssica Ferreira

Neste sábado, 6/5, às 16h, 
a Orquestra Sinfônica 
Municipal se apresenta 

na quadra 6 da rua Primeiro de 
Agosto durante o 2º Quarteirão 
da Economia, evento promo-
vido pelos lojistas em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Cultura. As informações são 
da assessoria da prefeitura.

Segundo os organizadores 
do evento, além de divulgar 
o comércio local, a apresen-
tação tem por objetivo, pro-
mover atividades culturais, de 
lazer e entretenimento junto à 
população. 

A Orquestra Sinfônica, re-
gida pelo maestro Paulo Mar-
cos Gomes Pereira, deve apre-
sentar repertório erudito a fim 
de tornar o estilo popular em 
via pública. Entre composito-
res, Beethoven e Mozart.

AMANHÃ
Já neste domingo, 7/5, às 

14h, a Banda Sinfônica Mu-

nicipal se apresenta no Bauru 
Shopping a convite da admi-
nistração do local, onde per-
correrá os pisos comercais 
entre os clientes, executando 
um repertório popular, em ho-
menagem ao mês das Mães.

A Banda Sinfônica, regida 
pelo maestro Andre de Souza 
Pinto, finaliza a apresentação 
na Praça de Alimentação do 
Shopping. O Bauru Shopping 
fica na Rua Henrique Savi, 15-
55, Vila Universitária

Centro Cultural tem 
noite de fotografia, 
dança e teatro

O Teatro Municipal de 
Bauru recebe neste 
sábado, 6/5, a partir 

das 18h, o primeiro festival 
T.R.E.M.A. (Teatro, Reci-
tais, Exposição, Música e 
Arte), pontapé inicial para 
vários eventos organizados 
pelo Jack Music Pub com 
o objetivo de dar espaço e 
visibilidade aos artistas de 
Bauru e região. As infor-
mações são da assessoria da 
prefeitura.

As atrações para esta pri-
meira edição são Touché Cia 
de Teatro Musical; Grupo de 
Dança Sem Limites; Grupo 
de Dança Baila Comigo (Ua-

Festival recebe 
alimento como 
ingresso para 
entrega solidária

ti-USC); worshop studio de 
Dança (ballet clássico e dan-
ças urbanas); Daniel Cecci 
(música) e exposição foto-
gráfica. A entrada é um quilo 
de alimento não perecível. 

Pontos de troca de ingres-
sos: Elo Musical, Encanto 
Fantasias, Music Sound, Fli-
pper Lanches. Trocas também 
na hora do evento. Avenida 
Nações Unidas, 8-9, Centro.

T.R.E.M.A.
Este é o nome do 

festival inédito que 
o Teatro Municipal, 

localizado no Centro 
Cultural, recebe no 

início da noite  

EM RESUMO
Orquestra: hoje, às 

16h, em rua do Centro; 
Banda: amanhã, 

com circulação entre 
clientes do Bauru 
Shopping, às 14h


