
EXTRA CLASSE Maio/2010

QUADRINHOS

EXTRATO

As atividades aconte-
cem na sede da Ecarta em 
Porto Alegre (Avenida João 
Pessoa, 943). Informações 
pelo fone 51. 4009-2970.

ECARTA MUSICAL 
– shows quinzenais, aos sá-
bados, às 18h, com entrada 
franca. A partir deste mês, as 
apresentações terão abertu-
ra feita por alunos do curso 
de Música da Ufrgs. • Dia 
08 – Daniel Wolff interpre-
ta compositores brasileiros. 
O violonista e compositor 
apresenta o repertório de sua 
última turnê europeia, com 
concertos na Itália, Alema-
nha e França. Abrirá o show 
de Wolff o estudante de violão Julio Cechelero • Dia 
22 – Márcio Celi (voz) e Roberto Haag (violão).

MÚSICA – Palestra • Dia 07, das 18h às 20h 
– Master Class com Felipe Azevedo –  violão com voz. 
Exposição sobre a sua produção autoral de canções 
(instrumentais e com letra), incluindo uma abordagem 
de exemplos do cancioneiro popular brasileiro que pri-
vilegiam o mix violão com voz. Participação especial 

da cantora, compositora e vio-
lonista Bianca Obino. Inscri-
ção: R$ 30,00. 

NÚCLEO DO VINHO 
– palestras e cursos com de-
gustação na sede da Ecarta.  
Vagas limitadas. Inscrições 
devem ser prévias. • Dia 06, 
19h30min, Vinho chileno sob a 
ótica de um apreciador. Pales-
trantes: Peter Wolffenbüttel, 
advogado, e Fernando Bosner, 
empresário, 
importador.  
• Dia 12, 
19h30m –  
A arte do vi-
nho por seus 

artistas – um interessante projeto pessoal. 
Palestrante: Jorge Ducati, pesquisador 
sobre terroirs vitivinícolas. Inscrição: 
R$ 20,00. 

• Dia 29, às 17h –  As principais 
regiões vitivinícolas da Espanha. Pales-
trante: Cledi Sodré, proprietário da loja 
Sommelier Vinhos. Inscrição: R$ 20,00.
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GALERIA DE ARTE – exposições com foco 
na arte contemporânea. Visitação de terça à sexta, 
das 10h às 19h; sábado, das 10h às 20h; domingo, 
das 10 às 18h. • Dia 29, abertura da mostra Ficções 
de Imagens, às 19h30min, durante as comemora-
ções dos cinco anos da Ecarta, com curadoria de 
Alexandre Santos e trabalhos de Helena Martins-
Costa, Jorge Soledar, Rommulo Vieira Conceição 
e Vilma Sonaglio. Visitação até 06 de junho. Esta 
mostra integra o programa Cultura Itinerante 
2010, percorrendo os municípios de Novo Ham-
burgo, Bagé, Pelotas, Caxias do Sul e Arroio do 
Meio.
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Daniel Wolf: turnê europeia


