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08/12/2016 às 17:30h por Graça Paes

Plantão Rio

Eliane Salek completa 40 anos de carreira e
lança CD dia 13 de dezembro, no Solar, de
Botafogo, no RJ
A direção musical é de Eliane Salek e a direção vocal e os arranjos é de
Fabiano Salek
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Dona de um timbre de voz considerado refinado e raro, o mezzo-soprano integra o Corpo artístico

do Coro do Theatro Municipal do RJ e atua com a mesma desenvoltura na música popular e de

concerto; traz consigo a exuberância de uma musicista completa. Artista de estilo único, é também

flautista, pianista, compositora e arranjadora. Eliane Salek levou a música popular brasileira à

Paris, Toulouse, Lyon, Roma, Berlim e Hilden, paralelamente à especialização no canto lírico

(Conservatoire National de Région de Toulouse – 2006) e nos seminários de música antiga (École

de Musique de Villeurbanne).Traz na bagagem citações de  José Domingos Raffaelli  “Uma das

mulheres que fazem a grandeza do jazz” e  François Loup ( Maryland University-TMRJ ) como “ a

Ella Fitzgerald brasileira”.

 

 

Eliane tem três CDs solos lançados no Brasil e produzidos por ela (‘Baiôro’, ‘Mistura Brasileira’ e
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‘Modinhas e Chorinhos Eternos’); outro como flautista  do grupo de Helcio Milito, o CD ‘Quilombo’,

lançado nos EUA. Agora em 2016 lança seu quarto disco: ELIANE SALEK – 40 Anos de Palco.

 

 

Ao chegar nos 40 anos de paixão pela música, completos em 2015, vividos em tão diferentes

palcos – da Salle Debussy do CNR e da Radio Fréquence Jazz de Lyon, na França, ao festival de

jazz de Hilden, na Alemanha – e ao lado de estrelas como SIVUCA, TOQUINHO, PAULINHO DA

VIOLA, ELIZETH CARDOSO, ALAÍDE COSTA; de grandes maestros como ELEAZAR DE

CARVALHO, ALCEO BOCHINO, SILVIO VIEGAS e outros músicos de primeira grandeza, Eliane

comemora essa data com o lançamento de um CD. Produzido e gravado por ela em 2015, que

conta com a participação de grandes músicos como MARCELO CALDI, NICOLAS KRASSIK,

PAULO SANTORO, ROGERIO CAETANO, JEFF GARDNER  e FABIANO SALEK, entre outros. O

repertório apresenta os diversos gêneros pelos quais passeia na música brasileira. Fazem parte

do CD, seis novas faixas de compositores como TOM JOBIM, BILLY BLANCO, VINICIUS DE

MORAES, ERNESTO NAZARETH, a belíssima ‘Homenagem ao Mestre Cartola’, de NELSON

SARGENTO que canta com Eliane; suas composições ‘Valsa Triste’, em versão mais curta e

‘Choro Pour Lyon’, gravada em duas versões, com letra original em francês e versão em

português e o Baião pro Hermeto, homenagem ao genial compositor Hermeto Pachoal. O

lançamento é da gravadora Fina Flor.

DIREÇÃO MUSICAL, ARRANJOS : ELIANE SALEK

DIREÇÃO VOCAL, ARRANJO PARA PERCUSSÕES: FABIANO SALEK

www.elianesalek.com

 

SERVIÇO

ELIANE SALEK – 40 ANOS DE PALCO

Local: Teatro Solar de Botafogo

Rua General Polidoro, 180 – Botafogo

Data:13/12 – terça-feira às 21h

Capacidade: 180 lugares

Telefone: (21) 2543-5411
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Eliane Salek completa 40 anos de carreira e lança CD no Solar de Botafogo, no Rio, o CD Eliane

Salek – 40 anos de palco. Produzido e gravado por ela em 2015, que conta com a participação de

grandes músicos como MARCELO CALDI, NICOLAS KRASSIK, PAULO SANTORO, ROGERIO

CAETANO, JEFF GARDNER e FABIANO SALEK, entre outros. O repertório apresenta os

diversos gêneros pelos quais passeia na música brasileira. Fazem parte do CD, seis novas faixas

de compositores como TOM JOBIM, BILLY BLANCO, VINICIUS DE MORAES, ERNESTO

NAZARETH, a belíssima ‘Homenagem ao Mestre Cartola’, de NELSON SARGENTO que canta

com Eliane; suas composições ‘Valsa Triste’, em versão mais curta e ‘Choro Pour Lyon’, gravada

em duas versões, com letra original em francês e versão em português e o Baião pro Hermeto,

homenagem ao genial compositor Hermeto Pachoal. O lançamento é da gravadora Fina Flor.

Segue release e foto.

 

Release:

 

ELIANE SALEK – 40 Anos de Palco

 

http://www.encenese.com.br/wp-content/uploads/2016/12/eliane01.jpg
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Dona de um timbre de voz considerado re�nado e raro, o mezzo-soprano integra o Corpo

artístico do Coro do Theatro Municipal do RJ e atua com a mesma desenvoltura na música

popular e de concerto; traz consigo a exuberância de uma musicista completa. 

Artista de estilo único, é também �autista, pianista, compositora e arranjadora. Eliane Salek

levou a música popular brasileira à Paris, Toulouse, Lyon, Roma, Berlim e Hilden, paralelamente à

especialização no canto lírico (Conservatoire National de Région de Toulouse – 2006) e nos

seminários de música antiga (École de Musique de Villeurbanne).Traz na bagagem citações de

José Domingos Raffaelli “Uma das mulheres que fazem a grandeza do jazz” e François Loup (

Maryland University-TMRJ ) como “ a Ella Fitzgerald brasileira”.

 

Eliane tem três CDs solos lançados no Brasil e produzidos por ela (‘Baiôro’, ‘Mistura Brasileira’ e

‘Modinhas e Chorinhos Eternos’); outro como �autista do grupo de Helcio Milito, o CD

‘Quilombo’, lançado nos EUA. Agora em 2016 lança seu quarto disco: ELIANE SALEK – 40 Anos

de Palco.

 

Ao chegar nos 40 anos de paixão pela música, completos em 2015, vividos em tão diferentes

palcos – da Salle Debussy do CNR e da Radio Fréquence Jazz de Lyon, na França, ao festival de

jazz de Hilden, na Alemanha – e ao lado de estrelas como SIVUCA, TOQUINHO, PAULINHO DA

VIOLA, ELIZETH CARDOSO, ALAÍDE COSTA; de grandes maestros como ELEAZAR DE

CARVALHO, ALCEO BOCHINO, SILVIO VIEGAS e outros músicos de primeira grandeza, Eliane

comemora essa data com o lançamento de um CD. Produzido e gravado por ela em 2015, que

conta com a participação de grandes músicos como MARCELO CALDI, NICOLAS KRASSIK,

PAULO SANTORO, ROGERIO CAETANO, JEFF GARDNER e FABIANO SALEK, entre outros. O

repertório apresenta os diversos gêneros pelos quais passeia na música brasileira. Fazem parte

do CD, seis novas faixas de compositores como TOM JOBIM, BILLY BLANCO, VINICIUS DE

MORAES, ERNESTO NAZARETH, a belíssima ‘Homenagem ao Mestre Cartola’, de NELSON

SARGENTO que canta com Eliane; suas composições ‘Valsa Triste’, em versão mais curta e

‘Choro Pour Lyon’, gravada em duas versões, com letra original em francês e versão em

português e o Baião pro Hermeto, homenagem ao genial compositor Hermeto Pachoal. O

lançamento é da gravadora Fina Flor.

 

DIREÇÃO MUSICAL, ARRANJOS : ELIANE SALEK 

DIREÇÃO VOCAL, ARRANJO PARA PERCUSSÕES: FABIANO SALEK
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www.elianesalek.com

 

SERVIÇO:

 

ELIANE SALEK – 40 ANOS DE PALCO

 

Local: Teatro Solar de Botafogo

Rua General Polidoro, 180 – Botafogo

Data:13/12 – terça-feira às 21h

Capacidade: 180 lugares

Ingressos R$ 50,00

Telefone: (21) 2543-5411

Informações para imprensa: JP Assessoria em Comunicação – Luiz Claudio de Almeida

 



13/12/2016 Eliane Salek completa 40 anos de carreira e lança CD no Solar de Botafogo - Encene-se!

http://www.encenese.com.br/2016/12/eliane-salek-completa-40-anos-de-carreira-e-lanca-cd-no-solar-de-botafogo/ 5/5

40 ANOS DE CARREIRA ELIANE SALEK LANÇAMENTO DE CD SOLAR DE BOTAFOGO
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Agenda de Shows

ELIANE SALEK13/12/2016
Onde: Solar de Botafogo
Endereço: Rua General Polidoro, 180 - Botafogo - RJ
Quanto: R$ 50,00
Horário: 21hs
Informações: http://www.solardebotafogo.com.br/ 

ELIANE SALEK comemora 40 Anos de Palco

Dona de um timbre de voz considerado refinado e raro, o mezzo-soprano integra o Corpo
artístico do Coro do Theatro Municipal do RJ e atua com a mesma desenvoltura na música
popular e de concerto; traz consigo a exuberância de uma musicista completa.

Artista de estilo único, é também flautista, pianista, compositora e arranjadora. Eliane Salek
levou a música popular brasileira à Paris, Toulouse, Lyon, Roma, Berlim e Hilden,
paralelamente à especialização no 
canto lírico (Conservatoire National de Région de Toulouse – 2006) e nos seminários de
música antiga (École de Musique de Villeurbanne).Traz na bagagem citações de José
Domingos Raffaelli "Uma das mulheres que fazem a grandeza do jazz" e François Loup (
Maryland University-TMRJ ) como " a Ella Fitzgerald brasileira".

Eliane tem três CDs solos lançados no Brasil e produzidos por ela (“Baiôro”, “Mistura
Brasileira” e “Modinhas e Chorinhos Eternos”); outro como flautista do grupo de Helcio Milito, o
CD “Quilombo”, lançado nos 
EUA. Agora em 2016 lança seu quarto disco: ELIANE SALEK – 40 Anos de Palco.

Ao chegar nos 40 anos de paixão pela música, completos em 2015, vividos em tão diferentes
palcos - da Salle Debussy do CNR e da Radio Fréquence Jazz de Lyon, na França, ao festival
de jazz de Hilden, na Alemanha – e ao lado de estrelas como SIVUCA, TOQUINHO,
PAULINHO DA VIOLA, ELIZETH CARDOSO, ALAÍDE COSTA; de grandes maestros como
ELEAZAR DE CARVALHO, ALCEO BOCHINO, SILVIO VIEGAS e outros músicos de primeira
grandeza, Eliane comemora essa data com o lançamento de um CD. Produzido e gravado por
ela em 2015, que conta com a participação de grandes músicos como 
MARCELO CALDI, NICOLAS KRASSIK, PAULO SANTORO, ROGERIO CAETANO, JEFF
GARDNER e FABIANO SALEK, entre outros. O repertório apresenta os diversos gêneros
pelos quais passeia na música brasileira. Fazem parte do CD, seis novas faixas de
compositores como TOM JOBIM, BILLY BLANCO, VINICIUS DE MORAES, ERNESTO
NAZARETH, a belíssima “Homenagem ao Mestre Cartola”, de NELSON SARGENTO que
canta com Eliane; suas composições “Valsa Triste”, em versão mais curta e “Choro Pour
Lyon”, gravada em duas versões, com letra original em francês e versão em português e o
Baião pro Hermeto, homenagem ao genial compositor Hermeto Pachoal. O lançamento é da
gravadora Fina Flor.

DIREÇÃO MUSICAL, ARRANJOS : ELIANE SALEK
DIREÇÃO VOCAL, ARRANJO PARA PERCUSSÕES: FABIANO SALEK
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www.elianesalek.com

SERVIÇO
ELIANE SALEK - 40 ANOS DE PALCO

Local: Teatro Solar de Botafogo

Rua General Polidoro, 180 - Botafogo

Data:13/12 - terça-feira às 21h

Capacidade: 180 lugares

Telefone: (21) 2543-5411
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Hoje às 02h32

Eliane Salek celebra 40 anos de carreira com lançamento
de CD no Solar de Botafogo

Terça-feira, 13 de dezembro de 2016

Jornal do Brasil

Eliane Salek completa 40 anos de carreira e lança no dia 13 de dezembro, no Solar, de Botafogo, no

Rio, o  CD Eliane Salek - 40 anos de palco.

Produzido e gravado por ela em 2015, que conta com a participação de grandes músicos como Marcelo

Caldi, Nicolas Krassik, Paulo Santoro, Rogerio Caetano, Jeff Gardner e Fabiano Salek, entre outros. O

repertório apresenta os diversos gêneros pelos quais passeia na música brasileira.

Fazem parte do CD, seis novas faixas de compositores como Tom Jobim, Billy Blanco, Vinicius de

Moraes, Ernesto Nazareth, a belíssima ‘Homenagem ao Mestre Cartola’, de Nelson Sargento que canta

com Eliane; suas composições ‘Valsa Triste’, em versão mais curta e ‘Choro Pour Lyon’, gravada em

duas versões, com letra original em francês e versão em português e o Baião pro Hermeto, homenagem

ao genial compositor Hermeto Pachoal. O lançamento é da gravadora Fina Flor.

Eliane Salek - 40 Anos de Palco

Dona de um timbre de voz considerado refinado e raro, o mezzo-soprano integra o Corpo artístico do

Coro do Theatro Municipal do RJ e atua com a mesma desenvoltura na música popular e de concerto;

traz consigo a exuberância de uma musicista completa.

Artista de estilo único, é também flautista, pianista, compositora e arranjadora. Eliane Salek levou a

música popular brasileira à Paris, Toulouse, Lyon, Roma, Berlim e Hilden, paralelamente à

especialização no canto lírico (Conservatoire National de Région de Toulouse – 2006) e nos seminários de

música antiga (École de Musique de Villeurbanne).Traz na bagagem citações de  José Domingos

Raffaelli  “Uma das mulheres que fazem a grandeza do jazz” e  François Loup ( Maryland University-

TMRJ ) como 'a Ella Fitzgerald brasileira'.

Eliane tem três CDs solos lançados no Brasil e produzidos por ela (‘Baiôro’, ‘Mistura Brasileira’ e

‘Modinhas e Chorinhos Eternos’); outro como flautista  do grupo de Helcio Milito, o CD ‘Quilombo’,

lançado nos EUA. Agora em 2016 lança seu quarto disco: Eliane Salek – 40 Anos de Palco.

Ao chegar nos 40 anos de paixão pela música, completos em 2015, vividos em tão diferentes palcos - da

Salle Debussy do CNR e da Radio Fréquence Jazz de Lyon, na França, ao festival de jazz de Hilden, na

Alemanha – e ao lado de estrelas como Sivuca, Toquinho, Paulinho da Viola, Elizeth Cardoso, Alaíde

Costa; de grandes maestros como Eleazar de Carvalho, Alceo Bochino, Silvio Viegas e outros músicos de

primeira grandeza, Eliane comemora essa data com o lançamento de um CD.

Cultura
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Compartilhe: 0 Tw eet

Mais sobre Eliane Salek:

www.elianesalek.com

Serviço: Eliane Salek - 40

Anos de Palco

Data: 13 de dezembro,

terça-feira às 21h

Local: Teatro Solar de

Botafogo - Rua General

Polidoro, 180 - Botafogo

Mais informações: (21)

2543-5411

Compartilhar

Produzido e gravado por ela em 2015, que conta com a participação de grandes músicos como Marcelo

Caldi, Nicolas Krassik, Paulo Santoro, Rogerio Caetano, Jeff Gardner e Fabiano Salek, entre outros
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Novidades musicais de todos os tempos. Também estamos em:

 Flickr :  Youtube :  Twitter :  Facebook

domingo, 11 de dezembro de 2016

Show Inteiro: Far From Alaska no SXSW 2016

Por Otaner às 18:00

Olha, que banda. É difícil dizer quais são as expectativas das bandas e artistas

brasileiros novatos que vão tocar no festival texano South By Southwest, mas

no caso deles definitivamente nos dá uma vontade que isso os ajude a serem

mais conhecidos pelo mundo. 

Far From Alaska | SXSW Music 2016

Vídeo por SXSW

Tags: far from alaska, show inteiro, sxsw 0 Comments

sábado, 10 de dezembro de 2016

Show Inteiro: Charlie & Os Marretas no Centro Cultural Rio
Verde (SP) em 2014

Por Otaner às 17:11

Feed

Busca

Pesquisar

Facebook

5 amigos curtiram isso

La Cum...
4,2 mil curtidas

Curtir Página

Twitter

Arquivo

▼  2016 (271)

▼  Dezembro (14)

Show Inteiro: Far From

Alaska no SXSW

2016

Show Inteiro: Charlie &

Os Marretas no

Centro Cult...

Show Inteiro: Tom Zé

em Porto Alegre em

2015

Show Inteiro: Juçara

Marçal em Porto

Alegre em 201...

Show Inteiro: Karina

Buhr em Porto

Alegre em 2016

Show Inteiro: Saulo

Duarte e a Unidade

no Centro C...

Show Inteiro: Bixiga 70

no Centro Cultural

Rio Ver...

Esta Semana no Rio:

Garbage, Lucas

Vasconcellos, C...

Show Inteiro: Wander

Wildner em Porto

Alegre em 20...

Show Inteiro: Brvnks

no Estúdio Showlivre

em 2016

Festival Novas

Contato
Email para contato:
lacumbuca@gmail.com

Agenda
Tudo no Rio de Janeiro - Capital
e redondezas 
Por Otaner e Fábio Fernandes 
(shows no Rio costumam
atrasar, mas nem sempre, ok?) 
(em caso de chuva, shows ao ar
livre podem ser cancelados) 

Primavera das Mulheres 
quinta, 01/12/16 
Preço: 15 meia 
Horário: 19:00 
Biblioteca Parque Estadual -
Teatro Alcione Araújo - Av.
Presidente Vargas, 1261 -
Centro

Quintas no BNDES: Valéria
Lobão 
quinta, 01/12/16 
Preço: grátis (senhas
distribuídas uma hora antes)
Horário: 19:00 
BNDES - Av. República do
Chile, 100 - Centro

Prêmio RIFF de Música:
Hover / El Toro Fuerte / Def /
Versalle 
quinta, 01/12/16 
Preço: grátis 
Horário: 19:00 
Teatro Odisseia - Avenida
Mem de Sá, 66 - Lapa

Inauguração da Estátua do
Cazuza: Teresa Cristina 
quinta, 01/12/16 
Preço: grátis 
Horário: 19:00 
Praça Cazuza - Entre a Rua
Dias Ferreira e Av. Ataulfo
de Paiva - Leblon

Confraria Instrumental 
quinta, 01/12/16 
Preço: 10 meia 
Horário: 19:30 
Centro de Referência da
Música Carioca - Rua Conde
de Bonfim, 824 - Tijuca

Monstros do Ula Ula /
Estranhos Românticos 
quinta, 01/12/16 
Preço: 20 meia 
Horário: 19:30 
Teatro Ipanema - Rua
Prudente de Moraes, 824 -
Ipanema

Rio Novo Rock: Lisbela /
Plutão Já Foi Planeta / DJ
Tom Leão 
quinta, 01/12/16 
Preço: 5 meia 1º lote, 10
meia 2º lote 
Horário: 20:00 
Imperator - Rua Dias da
Cruz, 170 - Meier

Quintavant: Verjault / God
Pussy / Samanta Purpurina &
Miss Clonazepam 
quinta, 01/12/16 
Preço: 15 
Horário: 20:00 
Audio Rebel - Rua Visconde
Silva, 55 - Botafogo

Village em Festa: Jesuton 
quinta, 01/12/16 
Preço: grátis 
Horário: 20:00 
Shopping Village Mall - Av.
das Américas, 3900 - Barra
da Tijuca

Georgeana Bonow –
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Simple Plan (CAN)

sexta, 09/12/16 

Preço: 130 meia 2º lote, 145 meia 3º lote 

Horário: 22:00 

Circo Voador - Arcos da Lapa 

Maria Rita / Casuarina

sexta, 09/12/16 

Preço: 50 meia 2º lote 

Horário: 22:00 

Fundição Progresso - Arcos da Lapa 

Boargazm / Nervochaos (SP) / Sangre (SP) / Baga / Poem´s Death

sexta, 09/12/16 

Preço: 25 

Horário: 22:00 

Planet Music - Av. Ernani Cardoso, 66 - Cascadura 

Festival Kult Kast: Alarmes (DF) / Hover / The Mountain Season

sexta, 09/12/16 

Preço: 20 lista amiga, 30 sem 

Horário: 22:00 

Kult Kolector - Jardim Oceânico - Rua Olegário Maciel, 130 - Barra da Tijuca 

Festa Get Down - Meio Século de Black Music: DJ Corello & DJ Saddam

sexta, 09/12/16 

Preço: 20 

Horário: 23:00 

Teatro Rival - Rua Álvaro Alvim, 33 - Cinelândia 

Homenagem aos 40 Anos do Movimento Black Rio: Mombaça & Arthur Maia

sábado, 10/12/16

Preço: grátis

Horário: entre 13:00 e 22:00

BAOBAB Reduto Afro Cultural de Niterói - Rua Visconde de Sepetiba - Esquina

Teatro Rival - Rua Álvaro
Alvim, 33 - Cinelândia

Antonio Sant'anna 
quarta, 14/12/16 
Preço: 20 
Horário: 20:00 
Audio Rebel - Rua Visconde
Silva, 55 - Botafogo

Rio é Samba Rock, Meu
Irmão!: Sylva Patricia -
Participação: Simoninha 
quarta, 14/12/16 
Preço: 10 meia 
Horário: 20:00 
Casa de Cultura Laura Alvim
- Avenida Vieira Souto, 176 -
Ipanema

Mateus Aleluia 
quarta, 14/12/16 
Preço: 10 meia 
Horário: 20:30 
Espaço SESC - Rua Domingos
Ferreira, 160 - Copacabana

Resistência Ocupa: Tacy de
Campos 
quarta, 14/12/16 
Preço: 25 
Horário: 21:00 
Espaço Marun - Rua do
Catete, 124 - Catete

Elymar Santos 
quarta, 14/12/16 
Preço: 70 meia plateia, 45
meia balcão 
Horário: 21:00 
Theatro Net Rio - Rua
Siqueira Campos, 143 / 2º
Andar - Copacabana

Festival 4 Por Cabeça
(Antonio Guerra, Pablo
Arruda, Vitor Cumplido,
Martin Scian, Pedro Fonte,
João Wernek) 
quarta, 14/12/16 
Preço: 15 meia 
Horário: 21:00 
Espaço Sérgio Porto - Rua
Humaitá, 163 - Humaitá

Quintas no BNDES: Mart
´nália 
quinta, 15/12/16 
Preço: grátis (senhas
distribuídas uma hora antes)
Horário: 19:00 
BNDES - Av. República do
Chile, 100 - Centro

Libertango 
quinta, 15/12/16 
Preço: 10 meia 
Horário: 19:30 
Centro de Referência da
Música Carioca - Rua Conde
de Bonfim, 824 - Tijuca

Zéu Britto 
quinta, 15/12/16 
Preço: 20 meia 
Horário: 19:30 
Teatro Serrador - Rua
Senador Dantas, 13 -
Cinelândia

Samba do Imperator: Beija-
Flor, Marcelo Guimarães,
Grupo Arruda 
quinta, 15/12/16 
Preço: 10 meia 1º lote, 15
meia 2 º lote 
Horário: 20:00 
Imperator - Rua Dias da
Cruz, 170 - Meier

Festival Habitat: Mote
Combinado / Reduto / Pilfer 
quinta, 15/12/16 
Preço: 15 lista amiga, 20
sem 
Horário: 20:00 
Espaço Marun - Rua do
Catete, 124 - Catete

Quintavant: Biu / Macedusss
& As Desajustados Bando
(SP) 
quinta, 15/12/16 
Preço: 20 
Horário: 20:00 
Audio Rebel - Rua Visconde
Silva, 55 - Botafogo
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09/12/2016 - 16:45
Luiza Ortiz: roda por brechós de vários países

Helena Sucupira, Luiza Ortiz, Mariana Prates, Amanda Cassou e Raquel Corrêa / Foto: Cleiby Trevisan

Se você tem alguma resistência a brechó (Ah, para!), é porque não conhece a Loop Vintage , com

peças compradas por Luiza Ortiz (herdeira do gosto pela moda da tia, Lenny Niemeyer) em brechós

de vários países. Nessa quinta-feira (08/12), o Gallerist, das irmãs Amanda, Carolina, Fernanda e

Mariana Cassou, mostrou os últimos achados da bela “lora”, no Shopping Cidade  Jardim.

 

09/12/2016 - 15:30
Samba na festa de fim de ano dos franceses

 

Lu Lacerda, jornalista, pesquisadora,
fotógrafa, ama a terra, ama o mar, ama o sol,
ama homem, ama comer, ama beber, ama o
Rio, com os pés no Sertão e a cabeça no
mundo.

Lu Lacerda

Beleza, por Carla

Benchimol

PARIS, por Paulo

Pereira

EM CASA, por Marcia

Müller

TEATRO, por Claudia

Chaves
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O Consulado Geral da França no Rio fez a festa de final de ano, nessa quinta-feira (08/12), no

Ceasar Park, em Ipanema. A comemoração não poderia ser diferente: muito samba com a bateria da

São Clemente , que, em 2017, exaltará o país no seu enredo. Há uma possibilidade de os franceses

ajudarem financeiramente a Escola. Caso isso aconteça, será a primeira vez que a agremiação terá

um patrocínio. Nesta sexta-feira (09/12) o embaixador francês Laurent Bilit visita o barracão da

escola, na Cidade  do Samba. Veja fotos na Galeria.
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Edney Silvestre no Metrô da Central: escritor fala do ‘cheiro de pipoca’ do
Rio
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Eliane Salek, mezzo soprano do coro do
Theatro Municipal, mostra seu lado popular,
terça-feira (13/12), no Solar de Botafogo,
lançando o CD “40 anos de palco”. A cantora
Áurea Martins vai fazer participação
especial no show.
 

Neste fim de semana (10 e 11/12) e no
próximo tem o projeto Ipanema Urbana, dos
empresários Walter Guimarães e Pamela
Cancela, na Praça Nossa Senhora da Paz.
Um Papai Noel vai estar disponível para
receber presentes – livros, brinquedos e
roupas infantis – que vão ser doados à Obra
do Berço. A Praça de Ipanema vai receber
food trucks de comidas variadas e muitas
cervejas artesanais.

Neste sábado (10/12) tem a festa Tribe Rio,
em Hode Luã, Ilha de Guaratiba, com 23
DJs internacionais e nacionais e duas super
pistas de dança.

A Bang Filmes lança, neste sábado (10/12),
o DVD do filme “São Sebastião do Rio de
Janeiro – a formação de uma cidade”, na
Cinemateca do MAM, com exibição do filme

Economize até 25%
em estadias em

hotéis selecionados do

Walt Disney World Resort.

©DISNEY

 

O carnavalesco Milton Cunha e o cônsul Brice Roquefeuil
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No alto, Claufe Rodrigues, Edney Silvestre e Cristina Oldemburg; acima, o entrevistador e o escritor, na Estação

Central do Metrô / Fotos: Marco Rodrigues

Claufe Rodrigues, jornalista do Globonews Literatura, fez, nessa quinta-feira (08/12), uma

entrevista bem reveladora de como foram os primeiros anos no Rio do jornalista e escritor Edney

Silvestre, que nasceu em Valença. O papo foi no projeto “11º Encontro com Territórios”, e pôde ser

assistido por quem estava passando na Estação Central do Metrô. A propósito do lançamento

recente do seu livro “Welcome to Copacabana & Outras Histórias”, Edney contou que considera o

bairro o mais bonito do Rio, o que deu margem para ele falar de sua chegada na cidade carioca.

O ex-correspondente internacional disse que dormia em quartinhos de empregada, pequenos e

calorentos, e que domingo era o dia mais triste, porque não tinha o que fazer. Ele também lembrou

que passava pelos pipoqueiros e que não tinha dinheiro nem para comprar um saquinho – por isso, o

cheiro de pipoca ficou associado, na sua memória, à sua vinda para a cidade carioca. Edney

autografou, em seguida, 6o exemplares do seu livro, que foram distribuídos gratuitamente para os

leitores da biblioteca da Central do Brasil.

09/12/2016 - 12:21
Primeira edição da ArtRio Carioca: até domingo na Barra

às 15h30. Depois, tem bate-papo com a
diretora Juliana de Carvalho, o presidente
do IAB/RJ, Pedro da Luz Moreira, e com o
presidente do Instituto Art Déco do Brasil,
Marcio Roiter. A entrada é franca.

A Casa XXVINTE (Rua Visconde de
Carandaí, casa 17), no Jardim Botânico,
hospeda, este sábado e domingo (10 e
11/12) e no próximo fim de semana (17 e
18/12) a REUNE, feira de moda, arte, design,
decoração e gastronomia, das 13h às 19h.
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Ira do Arpoador e do Leblon: lançamento de
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Citação do dia

“Quero dedicar esse prêmio também à
minha namorada, que me ensinou a
andar de salto alto e rebolar para fazer
um clipe; e à minha filha, para quem eu
trabalho só para deixá-la orgulhosa”
 
De Cauã Reymond, ao receber o prêmio
Cariocas do Ano na categoria Ator
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Foto de: Murillo Tinoco / AGi9 Fotografia

Estreou, nessa quinta-feira (08/12), a ArtRio Carioca, que vai até domingo (11/12) no Village  Mall,

na Barra, e reúne 20 galerias do Rio. O mercado das exposições de arte parece ir em sentido

contrário à crise econômica e não para de crescer. No último ano, dez galerias iniciaram suas

atividades na cidade e na edição 2016 da ArtRio, entre as 11 galerias que estrearam no evento, nove

eram cariocas. Além das mostras que estão na ArtRio Carioca, a exposição “Em Torno da

Escultura”, com curadoria de Vanda Klabin, está em exibição. Veja fotos na Galeria.

09/12/2016 - 11:42
Ira do Arpoador e do Leblon: lançamento de livro lota a Argumento

Foto de: Paulo Jabur

Ira Etz levou mais ou menos 400 pessoas, nessa quinta-feira (08/12), à noite de lançamento de “Ira

Maritza Caneca leva suas piscinas para
Miami

MAM abre duas exposições: ‘Atensão’ é
remontada 40 anos depois
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do Arpoador”, na Argumento do Leblon. O livro foi escrito com a ajuda do jornalista Luiz Felipe

Carneiro. Às vésperas de completar 80 anos, a ex-modelo tomou como base o diário que começou a

escrever aos 15 anos e muitas cartas trocadas com figuras bem conhecidas da vida carioca. “A vida

passou rápido e esse livro é como se eu arrancasse uma tampa enferrujada de um balde cheio de

histórias”, diz a autora, que formou-se em psicologia mas não seguiu carreira, virou artista plástica e

poeta, mudou-se para o Jardim Botânico, perdeu o filho Pedro e virou avó. A conexão com a praia,

em todo esse tempo, nunca foi perdida. “Todas as segundas-feiras vou ao Arpoador bem cedinho.

Agradeço pela vida e peço proteção”. Veja fotos na Galeria.

08/12/2016 - 19:00
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Verão a todo o vapor, e a tendência é Praia Glamurosa! Várias marcas apostando no verão chique

brasileiro. Além da Adriana Degreas, que já tem esse estilo no seu DNA, outras marcas também

lançaram coleção-cápsula ou linha moda praia, como o caso da Meerk, linha da Mariana Kuernerz

especializada em noivas e festa. Lolitta também lançou sua moda praia.

Fora os kaftans, misturas de materiais, os acessórios (chapéu, turbante, bolsas e necessaires)

também entraram na dança fashion. A Nannacay, marca top de acessórios e com trabalho social

incrível, fez parceria na pintura feita à mão (chapéu) com a artista mineira Klaucia Badaró e com a

paulista Lane  Marinho, que faz sapatos à mão e desenvolveu também a bolsa abaixo. Tem coisa

mais chique do que essas criações envolvendo artistas com o social?

A ideia é sair da praia/piscina e seguir para sunset party, happy hour, night etc. Gluck Beach Wear,

como o nome diz, é uma marca carioca de moda praia puro glamour, das sócias Luiza Lessa e Silvia

Speggiorini.

Vamos soltar a glamurete que existe dentro de nós e arrasar pelo nosso Brasil afora!!



09/12/2016 GALERIAS |  Lu Lacerda |  iG

http://lulacerda.ig.com.br/ 7/21



09/12/2016 GALERIAS |  Lu Lacerda |  iG

http://lulacerda.ig.com.br/ 8/21



09/12/2016 GALERIAS |  Lu Lacerda |  iG

http://lulacerda.ig.com.br/ 9/21

Compartilhar: comentar Enviar Permalink

Enviado por: Redação

Compartilhar: comentar Enviar Permalink

Enviado por: Lu Lacerda

Para saber mais :

@meerk.resort

@gluckbeachwear

@nannacayoficial

@adrianadegreas

@klauciabadaro

@lanemarinho

Visite também o isfashionmag.com.br
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Bebel

08/12/2016 - 17:00
As Geyer: garotas-propaganda igual não há

Foto de: Caio Correa

Não foi exatamente para vendas a reunião organizada por Cecília Meyer, em sua casa, no Jardim

Botânico. A intenção principal era mostrar as peças do Etiqueta única, para as cariocas

conhecerem o maior site de bolsas, sapatos, roupas e acessórios seminovos do país, das

paulistas Patrícia Sardenberg e Victoria Linhares. As amigas da Cissa e de sua mãe, Maria,

levaram muitas peças para serem vendidas, que vão se somar às mais de 20 mil disponíveis no site.

Cecília Geyer e Maria Espírito Santo
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Turismo divertido: site dá dicas de Havana a Boquete

Jan Teophilo: jornalista lançou o site de turismo Jabuticaba Experiências de Viagens (jabuticaba.org) e um vídeo

sobre dicas de compras em Cuba / Foto: divulgação

Jan Theophilo, jornalista conhecido no Rio, com passagens pelo “O Globo”, “Jornal do Brasil” e

revista “Veja”, lançou um site de turismo, o Jabuticaba Experiências de Viagens, que tem como

objetivo ser tão original quanto a frutinha brasileira, nativa da Mata Atlântica. “A ideia é fugir do lugar

comum das matérias de viagem e ter sempre um ‘causo’ inusitado ou divertido para contar”, explica.

Aproveitando a evidência de Cuba, com a recente morte de Fidel Castro, Jan lançou um vídeo em

que recomenda algumas compras em Havana. Além dos inevitáveis charutos e rum, ele sugere

souvenirs comunistas, “que vão encantar o coração daquele seu amigo petralha”. Na Plaza de Armas,

os favoritos de Jan são os pôsteres e bottons, além de um álbum de figurinhas, que já vem pronto, e

que conta a história da Revolução Cubana. No Almacenes San José, a dica é pechinchar como se

estivesse num mercado árabe: camisetas podem sair a US$ 10, duas boinas com estrelinhas a US$ 5

e uma guayabera, camisa típica masculina, a US$ 20. Um dos próximos vídeos do Jabuticaba vai

mostrar a cidade panamenha de Boquete – muito boa, segundo o jornalista, “para a contemplação e

a leitura de clássicos”.

Abaixo, o vídeo sobre compras em Havana:

Compras maneiras em Cuba
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Renata Fraga: presente em dinheiro das amigas generosas

Foto de: Miguel Sá

Renata Fraga comemorou aniversário com um almoço no restaurante Alessandro e  Frederico, em

São Conrado, nessa quarta-feira (07/12). O presente sugerido às mais de 100 convidadas foi uma

doação em dinheiro para a compra de uma determinada bolsa. Tudo organizado pela amiga Katia

Spolavori. O valor arrecadado dá para Renata ir aos Estados Unidos comprar lá, em viagem com

acompanhante, que fique claro. Foi uma tarde animadíssima, com mulheres de várias idades e perfis.

Veja fotos na Galeria.

08/12/2016 - 14:00
Carandaí 25: três anos e última edição do ano

Katia Spolavori e Renata Fraga

FOTO 1/23
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No alto, Julia Gastin Paula Miller e Deborah Bloch; abaixo, Paola Batista e Flavia Manahu; na sequência, Mucki e
Myriam Gagliardi; nesta foto, Maria Joana Angela Cordeiro e Tati Accioli / Fotos: Gianne Carvalho

Débora Bloch esteve na abertura da 14ª edição do coletivo de moda Carandaí 25, nessa quarta-

feira (07/11), no Horto – o que já dá uma ideia do padrão das marcas expostas, já que a atriz tem um

guarda roupa mais atemporal e dá preferência a roupas bem cortadas. Sob o comando de Tati

Accioli, são 40 marcas em uma plataforma de varejo. Além das compras, as cariocas que passarem

por lá vão poder experimentar as comidinhas do bufê La Semi e de vários food trucks. Nesta sexta-

feira (09/12), a consultora de moda Renata Abranchs dará dicas às 17h.

Serviço:

Coletivo Carandaí 25

Rua Fernando Magalhães, 299 – Horto

De 08 a 11 de dezembro

Das 13h às 21h

Entrada gratuita

08/12/2016 - 13:38
‘Ocupa Tudão’ no Pedro II: luzes acesas para vigília
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No alto, a faixa de ocupação colocada pelos alunos; no centro, as instalações reformadas do colégio; acima, na
parte inferior da foto, as luzes das salas de aula acesas / Fotos: do leitor

O colégio Pedro II do Humaitá ampliou as instalações, mas o novo prédio ainda nem foi inaugurado.

Há meses está fechado, sem aulas – “Ocupado”, como mostram os cartazes. Durante o dia, um grupo

de alunos permanece na entrada principal do colégio (na Rua Humaitá, esquina com João Afonso). O

curioso é que, à noite, incluindo os fins de semana, as luzes do colégio ficam acesas. Amiga da coluna

que mora ali perto foi saber a razão e ouviu de um deles: “Ficam acesas porque fazemos vigília”.

Desde outubro, outras unidades do Pedro II estão sem aula. Eles protestam contra medidas do

governo do presidente Michel Temer (PMDB): a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que

limita os gastos públicos, e as reformas no Ensino Médio.
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‘Ira do Arpoador’: biografia de ex-modelo é um registro dos verões
cariocas
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Ira Etz, no alto, com seu livro nas pedras do Arpoador; acima, numa capa da antiga revista Manchete, com João

Gilberto / Fotos: divulgação

A pintora e fotógrafa Ira Etz lançou, em outubro, um livro de poesia. Nesta quinta (08/12), na

Argumento do Leblon, é na sua autobiografia “Ira do Arpoador”, que a ex-modelo vai dar

autógrafos. A história de Ira se mistura com os personagens que marcaram as areias da Praia do

Arpoador, personalidades que ficaram conhecidas no Brasil inteiro. Como, por exemplo, Millôr

Fernandes, com quem ela jogava partidas de frescobol, e o ator e mergulhador Arduino Colasanti,

seu primeiro namorado. A filha de Miriam Etz, primeira mulher a usar um biquíni no Brasil, também

conta do início da sua amizade com João Gilberto e das aulas de inglês que deu para o escritor

Rubem Braga. A contracapa foi escrita por Ruy Castro, o grande incentivador para que ela

escrevesse o livro, um registro bacana de como foram intensos os verões cariocas de algumas

décadas atrás.

08/12/2016 - 12:30
’10 Luas’: roteirista de sucessos do cinema nacional estreia no teatro
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No alto, Gloria Pires e Pedro Bial; abaixo, Francine Flach, Gloria Pires, Luciana Malavasi e Bruna Alvim; na

sequência, Aline Riscado e Felipe Roque; nesta foto, Lucca Pougy e Pedro Bial / Fotos: Alex Palarea
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Renê Belmonte, autor de roteiros dos filmes “Se Eu Fosse Você 1 e 2” e “Assalto ao Banco

Central”- ele também está escrevendo a próxima novela das 18h da TV Globo, “Novo Mundo” –

levou muitos amigos, nessa quarta-feira (07/12), à Casa de Cultura Laura Alvim. Eles foram assistir

à peça “10 Luas”, estreia de Renê como autor de teatro, com direção de Camila Gama e Sandro

Pamponet. O enredo fala das alegrias, angústias e questionamentos das relações atuais, com humor

e descontração, tendo o casal Beto e Fabiana como base.

“No texto”, diz o autor, “eu quis mostrar que o relacionamento é algo sempre difícil, mesmo quando há

amor. E que mesmo querendo as mesmas coisas, o jeito de querer e a maneira como os eventos

acontecem podem fazer todo mundo questionar o que sente, como sente, e o que fazer com esse

sentimento. O humor é incidental, surgindo a partir da identificação com os problemas desse casal”.

Gloria Pires, protagonista de “Se Eu Fosse Você – 1 e o 2”, foi desejar à peça a mesma sorte dos

filmes, dois dos maiores sucessos de bilheteria nacional. Mas nem só Belmonte levou pessoas

conhecidas ao teatro: Pedro Bial também estava lá para ver a atuação do ator Lucca Pougy, seu

amigo. “10 Luas” vai ter sua última apresentação na próxima quarta-feira (14/12).

07/12/2016 - 20:20
Leda Nagle foi demitida: “Sou mais uma desempregada”

Leda Nagle: jornalista foi demitida nesta quarta-feira (07/12): “Sou mais uma desempregada, procurando
emprego.” / Foto: Alexandre Moreira (arquivo Site Lu Lacerda)

Depois de 20 anos à frente do Sem Censura, Leda Nagle  foi demitida da TV Brasil por Laerte

Rímoli, presidente da EBC (Empresa Brasil de Comunicação). O último programa gravado ainda

em dezembro vai ao ar dia 5 de janeiro. Perguntada, a jornalista responde: “Sou mais uma

desempregada, procurando emprego. Agora é lutar por um novo trabalho.” Sem dúvida, o programa

mais visto dessa emissora.
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07/12/2016 - 19:11
Renata Araújo festeja seu blog à beira da piscina do Copa

Renata Araújo, no alto, com o chef do restaurante MEE, Kazuo Harada; acima, com a mãe dela, a diretora do

Museu da Imagem e do Som, Rosa Maria Araújo / Fotos: Ari Kaye

Renata Araújo, editora do blog de viagens e gastronomia “You Must Go”, já fechou o ano:
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comemorou os quatro anos do site reunindo convidados, nessa terça-feira (06/12), à beira da piscina

do Copacabana Palace. Renata também é a comentarista do programa “Hotéis Incríveis”, do

+Globosat e se apaixonou pelo assunto: ela vai lançar, em 2017, um livro sobre os 100 melhores

hotéis do mundo.

Veja Mais
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Eliane Salek faz show de
lançamento do disco Eliane Saek –
40 anos de palco

Publicado em 9 de dezembro de 2016 por admin

Eliane Salek completa 40 anos de carreira e lança no dia 13 de

dezembro, no Solar, de Botafogo, no Rio, o  CD Eliane Salek – 40 anos

de palco. Produzido e gravado por ela em 2015, que conta com a

participação de grandes músicos como MARCELO CALDI, NICOLAS

KRASSIK, PAULO SANTORO, ROGERIO CAETANO, JEFF GARDNER  e

FABIANO SALEK, entre outros. O repertório apresenta os diversos

gêneros pelos quais passeia na música brasileira. Fazem parte do

CD, seis novas faixas de compositores como TOM JOBIM, BILLY

BLANCO, VINICIUS DE MORAES, ERNESTO NAZARETH, a belíssima

‘Homenagem ao Mestre Cartola’, de NELSON SARGENTO que canta

com Eliane; suas composições ‘Valsa Triste’, em versão mais curta e
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‘Choro Pour Lyon’, gravada em duas versões, com letra original em

francês e versão em português e o Baião pro Hermeto, homenagem

ao genial compositor Hermeto Pachoal. O lançamento é da

gravadora Fina Flor. Segue release e foto.

Release

ELIANE SALEK – 40 Anos de Palco

Dona de um timbre de voz considerado re�nado e raro, o mezzo-

soprano integra o Corpo artístico do Coro do Theatro Municipal do RJ

e atua com a mesma desenvoltura na música popular e de concerto;

traz consigo a exuberância de uma musicista completa.

Artista de estilo único, é também �autista, pianista, compositora e

arranjadora. Eliane Salek levou a música popular brasileira à Paris,

Toulouse, Lyon, Roma, Berlim e Hilden, paralelamente à

especialização no canto lírico (Conservatoire National de Région de

Toulouse – 2006) e nos seminários de música antiga (École de

Musique de Villeurbanne).Traz na bagagem citações de  José

Domingos Ra�aelli  “Uma das mulheres que fazem a grandeza do

jazz” e  François Loup ( Maryland University-TMRJ ) como “ a Ella

Fitzgerald brasileira”.

Eliane tem três CDs solos lançados no Brasil e produzidos por ela

(‘Baiôro’, ‘Mistura Brasileira’ e ‘Modinhas e Chorinhos Eternos’); outro

como �autista  do grupo de Helcio Milito, o CD ‘Quilombo’, lançado

nos EUA. Agora em 2016 lança seu quarto disco: ELIANE SALEK – 40

Anos de Palco.

Ao chegar nos 40 anos de paixão pela música, completos em 2015,

vividos em tão diferentes palcos – da Salle Debussy do CNR e da

Radio Fréquence Jazz de Lyon, na França, ao festival de jazz de

Hilden, na Alemanha – e ao lado de estrelas como SIVUCA,

TOQUINHO, PAULINHO DA VIOLA, ELIZETH CARDOSO, ALAÍDE COSTA;

de grandes maestros como ELEAZAR DE CARVALHO, ALCEO

BOCHINO, SILVIO VIEGAS e outros músicos de primeira grandeza,

Eliane comemora essa data com o lançamento de um CD. Produzido

e gravado por ela em 2015, que conta com a participação de

grandes músicos como MARCELO CALDI, NICOLAS KRASSIK, PAULO

SANTORO, ROGERIO CAETANO, JEFF GARDNER  e FABIANO SALEK,

entre outros. O repertório apresenta os diversos gêneros pelos quais

passeia na música brasileira. Fazem parte do CD, seis novas faixas

de compositores como TOM JOBIM, BILLY BLANCO, VINICIUS DE

MORAES, ERNESTO NAZARETH, a belíssima ‘Homenagem ao Mestre

Cartola’, de NELSON SARGENTO que canta com Eliane; suas

composições ‘Valsa Triste’, em versão mais curta e ‘Choro Pour Lyon’,

gravada em duas versões, com letra original em francês e versão em

português e o Baião pro Hermeto, homenagem ao genial compositor

Hermeto Pachoal. O lançamento é da gravadora Fina Flor.

DIREÇÃO MUSICAL, ARRANJOS : ELIANE SALEK

DIREÇÃO VOCAL, ARRANJO PARA PERCUSSÕES: FABIANO SALEK

www.elianesalek.com

http://www.elianesalek.com/
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SERVIÇO

ELIANE SALEK – 40 ANOS DE PALCO

Local: Teatro Solar de Botafogo

Rua General Polidoro, 180 – Botafogo

Data:13/12 – terça-feira às 21h

 

Ingresso: R$ 50,00

Capacidade: 180 lugares

Telefone: (21) 2543-5411

Esta entrada foi publicada em Cultura. Adicione o link permanente aos seus favoritos.
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BATENDO ATÉ SANGRAR!

 8:13 AM |  Posted by tom leão

LEMBRAM DO SARGENTO DURÃO DE 'FULL METAL JACKET', DO

KUBRICK, QUE LEVA UM RECRUTA AS RAIAS DA LOUCURA? AGORA,

MUDE O CENÁRIO E PERSONAGENS: UM JOVEM ALUNO BATERISTA DE

JAZZ E UM PROFESSOR LINHA DURA NUM CONSERVATÓRIO

CONCEITUADO DE NOVA YORK. A TENSÃO É QUASE A MESMA, E O

CLIMA, É DIGNO DE UM THRILLER. TUDO ISSO ESTÁ EM 'WHIPLASH: EM

BUSCA DA PERFEIÇÃO', QUE ESTREIA AQUI NESTA QUINTA (08/01/15). E

É IMPERDÍVEL.

O EMBATE SE DÁ ENTRE ANDREW (MILES TELLER, QUE SERÁ O

SENHOR FANTÁSTICO NO REBOOT DE 'FANTASTIC FOUR'), UM JOVEM E

TALENTOSO BATERISTA, E O PROFESSOR DESTE, FLETCHER (J.K.

SIMMON, O JJ JAMESON PERFEITO, NOS SPIDER-MAN DO RAIMI), QUE,

PARA TIRAR O MELHOR DE SEUS ALUNOS, SOBRETUDO DE ANDREW,

FAZ TORTURA PSICOLOGICA E HUMILHA, CHEGANDO AO PONTO DA

VIOLENCIA FISICA. PARA O PROFESSOR, NÃO BASTA TER TALENTO E

SER BOM, É PRECISO SER O MELHOR. NEM QUE SEJA PRECISO

VERTER SANGUE. O QUE ACONTECE COM FREQUENCIA DURANTE AS

AULAS DE BATERIA. A RELAÇÃO ENTRE OS DOIS VAI ATE O PONTO DO

INSUPORTÁVEL.

O FILME É AGIL, TENSO, EDITADO NA BATIDA DO JAZZ (NAS VIRADAS

INSANAS DE BUDDY RICH) E FOI INSPIRADO EM EXPERIENCIAS

PESSOAIS DO DIRETOR, DAMIEN CHAZELLE, NA BANDA DA ESCOLA.

MAS, ELE REVELOU AO NYTIMES, QUE O PROFESSOR DELE NAO ERA

NA CIDADE

DECEMBER (DO YOU
REMEMBER?) : 

CASAS E SHOWS: Circo Voador
09 – Simple Plan 10 – Céu /

General Eletriks (FRA) / Sophie

Hunger (SUI) 11 – BBGG /
Garbage 15 – Alceu Valença: “Vivo!

Revivo!” / Duda Brack 16, 17 e 18 –

Legião Urbana XXX Anos 23 – Eu
Amo Baile Funk: MC Nandinho &
Nego Bam / Ritmo de Favela /

Grandmaster Raphael 

Fundição Progresso 09 – Maria

Rita / Casuarina 16 e 17 – O
Rappa 23 - Baile do Bené - 25
Anos: Buchecha / DJ Marlboro / DJ
D'Paula / DJs Pajé & Dom

Coimbra 

Teatro Rival 13 e 20 – Rival
Rebolado 09 – Danilo Caymmi 09

– Festa Get Down - Meio Século
de Black Music: DJ Corello & DJ
Saddam (23h) 10 – Festa Novo
Romance 22 - Rivalzinho: Festa

Mundo da Lua - CDD Natal Feliz:
DJ Marcelinho da Lua, Tati da Vila,
Zedoroque, Tamenpi, Pachú,

Digital Dubs, Lili Prohmann, Tata
Ogan, Dodô 22 – Tamy -
Participação: Ruben Rada &
Julieta Rada 28 - Rivalzinho: Festa

Bootie Rio - Pré-Réveillon 

Vivo Rio 10 e 11 – Ana Carolina

17, 18 e 21 – Roberto Carlos 23 –

Catedral: Show de Despedida 

Espaço Marun 14 - Resistência

Ocupa: Tacy de Campos (21h - R$
25) 21 - Resistência Ocupa: Dona

Joana (22h - R$ 25) 

Verão Musical no Castelinho

(Flamengo) 19h – grátis 14 –

Labaq 21 – Posada & O Clã 

Theatro Net Rio NOS TEMPOS DA
JOVEM GUARDA 

Audio Rebel 09 e 10 – Pense /
New Day Rising (20h – R$ 25) 12

e 13 - Quintavant: Laskarina

Bouboulina (Maria Beraldo + Manu
Maltez + Rafa Barreto + Thomas

Harres) (20h – R$ 25) 

Solar de Botafogo 09 – Denise

Studart (21h – R$ 40) 13 – Eliane
Salek (21h – R$ 50) 18 – Victor

Biglione Toca Jimi Hendrix (20h –

R$ 20) 

Espaço Sérgio Porto 14 - Festival

4 Por Cabeça (Antonio Guerra,
Pablo Arruda, Vitor Cumplido,

Martin Scian, Pedro Fonte, João
Wernek) 15 – Gabriel Geszti &

Henrique Band & Leo de Freitas

21 – Gabriel Grossi 22 – CEP
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Comemoração: 40 anos de palco
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Eliane Salek canta alguns de seus novos sucessos e também conta com a participação de outros artistas como Áurea
Martins, Henrique Martins, Nelson Sargento, Fabiano Salek, Dorina e Jefferson Lescowitch

Em comemoração aos 40 anos de carreira, a cantora Eliane Salek faz show nessa terça (13), às 21h, no Teatro Solar de Botafogo. A

apresentação também celebra o álbum “Eliana Salek – 40 anos de palco”, produzido e gravado por ela em 2015.

No palco, ela canta alguns de seus novos sucessos e também conta com a participação de outros artistas como Áurea Martins, Henrique

Martins, Nelson Sargento, Fabiano Salek, Dorina, Je�erson Lescowitch, passeando pelos principais gêneros da música brasileira. Já foi

considerada pelo crítico François Lup como a Ella Fitzgerald brasileira. 

Mezzo-soprano, Eliane integra o corpo artístico do Coro do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e já lançou três discos solos no Brasil:

“Baiôro”, “Misturas Brasileiras” e “Modinhas e Chorinhos eternos”. Além de seu trabalho vocal, Eliane também é �autista, pianista,

compositora e arranjadora. 

O Teatro Solar de Botafogo �ca na Rua General Polidoro, 180, Botafogo, no Rio. Nessa terça (13), às 21h. Preço: R$ 50 (inteira). Censura: livre.

Telefone: 2543-5411.

El iana Salek faz show nessa terça (13) no Teatro Solar de Botafogo, com convidados

Foto: Divulgação
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 Comentários

Boas da Semana (13/12 a 
17/12)

 DE RAFAEL MUNHOS

12 DEZEMBRO, 2016

9 VIEWS

PORTO ALEGRE CAETANO VELOSO E TERESA CRISTINA Caetano Veloso volta

ao Auditório Araújo Vianna nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro – desta vez

acompanhado de uma das grandes revelações da MPB, a cantora Teresa Cristina. No

show, Teresa abrirá a noite cantando o repertório de Cartola, seguida pela

apresentação de voz e violão de alguns dos maiores sucessos de Caetano. Juntos, os...

CULTURA, ENTRETENIMENTO E OPINIÃO
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1Like Share

PORTO ALEGRE

CAETANO VELOSO E TERESA CRISTINA

Caetano Veloso volta ao Auditório Araújo Vianna nesta quinta-feira, dia 15

de dezembro – desta vez acompanhado de uma das grandes revelações da

MPB, a cantora Teresa Cristina. No show, Teresa abrirá a noite cantando o

repertório de Cartola, seguida pela apresentação de voz e violão de alguns

dos maiores sucessos de Caetano. Juntos, os dois encerram a apresentação

interpretando outros hits do cantor baiano, em mais uma turnê

acompanhada apenas por seu violão.

 

SERVIÇO:

CAETANO VELOSO APRESENTA TERESA CRISTINA

Quando: Dia 15 de dezembro, quinta, às 21h

Onde: Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685)

Valores: de R$ 50 a R$ 400

FOTO: RAFAEL BEREZINKSKI

http://www.facebook.com/opiniaocult
http://opiniaocult.com.br/wp-content/uploads/2016/12/caetano-rafael_berezinski-4672.jpg


13/12/2016 Boas da Semana (13/12 a 17/12)

http://opiniaocult.com.br/2016/12/boas-da-semana-13-12-a-17-12/ 3/18

Duração: 90 minutos      

Classi�cação: Livre

www.araujovianna.com.br

 

NOITE MÁGICA DE NATAL

Com uma programação interativa, repleta de música e tecnologia, o Brilha

Porto Alegre promove neste sábado, dia 17 de dezembro, a Noite Mágica de

Natal. Das 19h até a meia-noite, o evento terá uma programação gratuita que

inclui um piquenique noturno, instalações inusitadas, dez

shows e performances circenses no Parcão para famílias e amigos

compartilharem experiências a céu aberto.

SERVIÇO:

NOITE MÁGICA DE NATAL DO BRILHA PORTO ALEGRE

Quando: 17 de dezembro, Sábado, a partir das 19h

Onde: Parcão

Valor: Entrada franca

FOTO: AGÊNCIA CIGANA

http://click.emmilia.com.br/wf/click?upn=lQ2ShSA4uzugWcpqp2jUcpP8SUNLveo4qLUbjPcMF8svW-2F5hMKpfR2A1XPF2gSuuARneJC5EndDLxYIkgyVhjaZOIcSre5cEboNPidXsPXxk1RCown5qMd9eixADGKYez-2FonDW5qH1-2F7EWmaCYmGHg-3D-3D_3GEjPxJ3WsP8IaZacR37iD5TKcpd6BNlU9Yj1XttZima4vD1i3XmAAELL963DePBespx8xC5csbBIchIxi7s2QrhzPK73xd0M57znMowDxmziW16JjLavBkuD6oBhHBUXdrH46KYTbZDDAYjpyTKt6yVlnIXx-2F4Vl1Ssraasf1kF4SN7yIVsPWt58zwkHM5-2BjMIofYryUF84qn9rTVUOM-2BNwjn0aOaaALMZ2obgkEjXA8gUDeS87NDzE10QC98Y8J4C7sKy0W1KSd6vI73UFf1-2BeMIaXqg7sYQ0gdRV2SztG3hzJ38hXFo-2FFk8q-2BRtXYZta5hnNCCScs0aaufvPDlkzurC4G86YcI9mcQqdFV1I689HBpjysxeDeTuV6gzfC
http://opiniaocult.com.br/wp-content/uploads/2016/12/Noite-M%C3%A1gica.jpg
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RIO DE JANEIRO

ELIANE SALEK – 40 ANOS

Eliane Salek completa 40 anos de carreira e lança no dia 13 de dezembro, no

Solar, de Botafogo, no Rio, o  CD Eliane Salek – 40 anos de palco. Produzido e

gravado por ela em 2015, que conta com a participação de grandes músicos

como MARCELO CALDI, NICOLAS KRASSIK, PAULO SANTORO, ROGERIO

CAETANO, JEFF GARDNER  e FABIANO SALEK, entre outros. O repertório

apresenta os diversos gêneros pelos quais passeia na música brasileira.

 

FOTO: DIVULGAÇÃO



http://opiniaocult.com.br/wp-content/uploads/2016/12/eliane03.jpg
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 SERVIÇO:

Quando:13/12 – terça-feira às 21h

Onde: Teatro Solar de Botafogo

Rua General Polidoro, 180 – Botafogo

Valor: R$ 50

Capacidade: 180 lugares

Telefone: (21) 2543-5411

 

MARIA BETHÂNIA

A cantora apresenta uma leitura de poemas e textos escolhidos por ela, com

os quais tem intimidade e que foram importantes para sua vida. Neste

projeto, ela conta com a colaboração de Hermano Vianna e Elias Andreatto,

mesclando leitura e música com canções pouco usuais em seu repertório, ela

será acompanhada do violonista Paulinho Da�lin e do percussionista Carlos

Cesar.

SERVIÇO:

Quando: 17 de dezembro, sáb, às 20h30

tel:(21)%202543-5411
http://opiniaocult.com.br/wp-content/uploads/2016/12/maria-bethania-div.jpg
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Onde: Casa do Choro: Rua da Carioca 38, Centro

Informações: 2242-9947

Valor: R$ 30

Classi�cação: Livre

 

O RAPPA

“Um acústico diferente, pra cima” assim Falcão de�ne o som da turnê Acústico

O�cina Francisco Brennand que volta ao Rio de Janeiro para dois dias de

apresentação. O Rappa sobe ao palco da Fundição Progresso para um passeio

entre os clássicos dos álbuns “Nunca tem �m” e “Sete vezes”, além de canções

inéditas feitas para o CD e DVD homônimos. A abertura da noite �ca por

conta das bandas Afrika Gumbe e ZNVG.

SERVIÇO:

O RAPPA – ACÚSTICO OFICINA FRANCISCO BRENNAND

Quando: 16 e 17 de dezembro, sexta e sábado

Onde: Fundição Progresso – R. dos Arcos, 24 – Lapa

FOTO: DIVULGAÇÃO

http://opiniaocult.com.br/wp-content/uploads/2016/12/RAPPA.jpg
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Horário: 22H

Início do Show: 00h

Valores: de R$ 40 a R$ 120

Tel. para informações: (21)3212-0800

E-mail: imprensa@fundicaoprogresso.com.br

Classi�cação etária: 18 anos
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RAFAEL CARDOSO E LEANDRA LEAL ENCARAM O TERROR
NACIONAL EM ‘O RASTRO’

Related Posts
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agenda, musica, porto alegre, rio de janeiro, teatro

SOBRE RAFAEL MUNHOS

Gaúcho, jornalista, pós-graduando em MBA Mídias Sociais, amo o mundo da cultura e

desde pequeno vivo ao redor de novelas e um bom �lme no cinema. Tenho passagens

pelas rádios Pampa e Band, em Porto Alegre, e desde 2011 no Rio de Janeiro já passou

pelas redações do Jornal Extra, O DIa, Metro e Caldeirão do Huck. Além de manter o

Opinião Cult, escrevo para o portal Ambrosia.
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8 DEZEMBRO, 2016

Acústico ‘As histórias que a música conta’ leva poesia ao teatro
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8 DEZEMBRO, 2016

Comédia romântica ‘Zenóbbia, a secretária do presidente’ reestreia no Rio de
Janeiro

8 DEZEMBRO, 2016

Samuca e a Selva comemora aniversário no Centro Cultural Rio Verde, em São
Paulo
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12 DEZEMBRO, 2016

Rafael Cardoso e Leandra Leal encaram o terror nacional em ‘O Rastro’

LEIA TAMBÉM
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SOBRE O PORTAL ANNA RAMALHO (http://www.annaramalho.com.br/portal-anna-ramalho) CONTATO (http://www.annaramalho.com.br/contato)

BUSCA... 

 (http://www.annaramalho.com.br)

O senador e ex-presidente Fernando Collor lança nesta semana, pelo Senado Federal, o livro “Réplica

para...

Em livro, Collor compara seu processo de impeachment ao de

Dilma Rousseff

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/106499-em-livro-collor-compara-seu-processo-de-

impeachment-ao-de-dilma-rousseff.html)

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

BAFO, BAFO, BAFO
(HTTP://WWW.ANNARAMALHO.COM.BR/NEWS/CATEGORY/NOTICIAS/BAFO-
BAFO-BAFO)

Heloísa Perissé se inspira em Whoopi

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/106528-heloisa-perisse-se-inspira-em-

whoopi-goldberg.html)

POLÍTICA
(HTTP://WWW.ANNARAMALHO.COM.BR/NEWS/CATEGORY/NOTICIAS/POLITICA)

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/106499-em-livro-collor-compara-seu-

processo-de-impeachment-ao-de-dilma-

rousseff.html)

Vídeo em Destaque

Mart´nália em Samba! - Pr...

 (http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-ramalho/106528-heloisa-perisse-se-inspira-em-whoopi-goldberg.html)

Heloísa Perissé se

inspira em Whoopi

Goldberg

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/106528-

heloisa-perisse-se-

inspira-em-whoopi-

goldberg.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/106528-heloisa-

perisse-se-inspira-em-

whoopi-goldberg.html) Réveillon em Vargem

Grande

(http://www.annaramalho.com.br/news/agenda/106525-

reveillon-em-vargem-

grande.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/agenda/106525-

reveillon-em-vargem-

grande.html)

Sua ceia de fim de ano

em casa com a grife

Chezamis

(http://www.annaramalho.com.br/news/comes-

e-bebes/106334-sua-

ceia-de-fim-de-ano-

em-casa-com-a-grife-

chezamis.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/comes-

e-bebes/106334-sua-ceia-

de-fim-de-ano-em-casa-

com-a-grife-chezamis.html) Eliane Salek lança CD

no Solar de Botafogo

(http://www.annaramalho.com.br/news/agenda/106522-

eliane-salek-lanca-cd-

no-solar-de-

botafogo.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/agenda/106522-

eliane-salek-lanca-cd-no-

solar-de-botafogo.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/agenda/106519-

bruno-astuto-fala-sobre-

nossa-senhora-de-

guadalupe-no-

villagemall.html)
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Goldberg
(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/106528-heloisa-perisse-se-

inspira-em-whoopi-goldberg.html)

12 Dezembro 2016

Heloísa Perissé tem chamado a atenção na

novela “A Lei do Amor” como a cartomante

Mileid... Leia mais 

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/106528-heloisa-perisse-se-inspira-em-

whoopi-goldberg.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/106494-filha-de-silvio-santos-tambem-

aos-domingos.html)

Filha de Silvio Santos também

aos domingos

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/106494-filha-de-

silvio-santos-tambem-aos-

domingos.html)

11 Dezembro 2016

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/106278-parto-de-filho-de-sophie-

charlotte-durou-12-horas.html)

Parto de filho de Sophie

Charlotte durou 12 horas!

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/106278-parto-de-

filho-de-sophie-charlotte-

durou-12-horas.html)

8 Dezembro 2016



Em livro, Collor compara seu processo
de impeachment ao de Dilma Rousseff

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/106499-em-livro-collor-

compara-seu-processo-de-

impeachment-ao-de-dilma-
rousseff.html)

11 Dezembro 2016

O senador e ex-presidente Fernando Collor

lança nesta semana, pelo Senado Federal, o

livro “Ré... Leia mais 

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/106499-em-livro-collor-compara-seu-

processo-de-impeachment-ao-de-dilma-

rousseff.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/104019-natal-nas-grades.html)

Natal nas grades

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/104019-natal-nas-

grades.html)

16 Novembro 2016

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/103915-trump-sera-controlado-pelo-

partido-garante-ex-chanceler-do-brasil.html)

Trump será controlado pelo

Partido, garante ex-chanceler

do Brasil

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/103915-trump-sera-

controlado-pelo-partido-

garante-ex-chanceler-do-

brasil.html)

14 Novembro 2016



CRÔNICA DA SEMANA POR ANNA RAMALHO
(HTTP://WWW.ANNARAMALHO.COM.BR/NEWS/CATEGORY/CRONICA-DA-
SEMANA)

O que está faltando no Brasil? Vergonha na cara
(http://www.annaramalho.com.br/news/cronica-da-
semana/106285-o-que-esta-faltando-no-brasil-

vergonha-na-cara.html)

8 Dezembro 2016

por Anna RamalhoNão sei mais o que pensar ou escrever.

Sinceramente. Nunca na minha vida imaginei que testemunharia

tantos horrores, tanta bagunça, ta... Leia mais 

(http://www.annaramalho.com.br/news/cronica-da-semana/106285-

o-que-esta-faltando-no-brasil-vergonha-na-cara.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/cronica-

da-semana/106285-o-que-esta-

faltando-no-brasil-vergonha-na-

cara.html)



CONEXÃO SAMPA POR BRUNO CAVALCANTI
(HTTP://WWW.ANNARAMALHO.COM.BR/NEWS/CATEGORY/CONEXAO-SAMPA)

Confira a lista com os melhores discos e shows de 2016
(http://www.annaramalho.com.br/news/conexao-
sampa/106210-confira-a-lista-com-os-melhores-discos-

e-shows-de-2016.html)

8 Dezembro 2016

por Bruno CavalcantiO cenário musical também foi bastante

movimentado em 2016. Ontem elegemos as 10 melhores peças

vistas por este colunista durante o... Leia mais 

(http://www.annaramalho.com.br/news/conexao-sampa/106210-

confira-a-lista-com-os-melhores-discos-e-shows-de-2016.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/conexao-

sampa/106210-confira-a-lista-

com-os-melhores-discos-e-

shows-de-2016.html)



AMIGOS DA ANNA
(HTTP://WWW.ANNARAMALHO.COM.BR/NEWS/CATEGORY/AMIGOS-
DA-ANNA)

BLOG
(HTTP://WWW.ANNARAMALHO.COM.BR/NEWS/TAG/BLOG)

(http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-

da-

anna/dra-

paula-

bellotti)

(

http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-

da-

anna/elda-

priami/)

(http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-

da-

anna/lea-

penteado/)

(http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-

da-

anna/bruno-

cavalcanti/)(http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-

da-

anna/maria-

clara-

lucchetti-

bingemer/)

(http://annaramalho.com.br/news/amigos-

da-

anna/lu-

catoira/)

(http://annaramalho.com.br/news/amigos-

da-

anna/angela-

dutra-de-

menezes/)

(

http://annaramalho.com.br/news/amigos-

da-

anna/luis-

pimentel/)
(http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-

da-

anna/murilo-

rocha/)

(http://annaramalho.com.br/news/amigos-

da-

anna/carlos-

scherr/)

(http://annaramalho.com.br/news/amigos-

da-

anna/hildeberto-

aleluia/)

(http://annaramalho.com.br/news/amigos-

da-

anna/reinaldo-

paes-

barreto/)
(http://annaramalho.com.br/news/blogs/daniele-

barbosa/)

(http://annaramalho.com.br/news/blogs/marina-

sprogis/)

(http://annaramalho.com.br/news/blogs/olga-

de-

mello/)

(http://annaramalho.com.br/news/blogs/pilar-

rossi/ )

(http://annaramalho.com.br/news/blogs/cristina-(http://annaramalho.com.br/news/amigos-

Amigos da Anna & Blogs

AGENDA DA ANNA
(HTTP://WWW.ANNARAMALHO.COM.BR/NEWS/CATEGORY/AGENDA)

Réveillon em Vargem Grande
(http://www.annaramalho.com.br/news/agenda/106525-

reveillon-em-vargem-grande.html)

12 Dezembro 2016

O Espaço Don, em Vargem Grande, realiza sua

tradicional Festa de Réveillon, com início às 21h

e buff... Leia mais 

(http://www.annaramalho.com.br/news/agenda/106525-

reveillon-em-vargem-grande.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/agenda/106522-

eliane-salek-lanca-cd-no-solar-

de-botafogo.html)

Eliane Salek lança CD no Solar

de Botafogo

(http://www.annaramalho.com.br/news/agenda/106522-

eliane-salek-lanca-cd-no-

solar-de-botafogo.html)

11 Dezembro 2016

(http://www.annaramalho.com.br/news/agenda/106519-

bruno-astuto-fala-sobre-nossa-senhora-de-

guadalupe-no-villagemall.html)

Bruno Astuto fala sobre

Nossa Senhora de Guadalupe

no VillageMall

(http://www.annaramalho.com.br/news/agenda/106519-

bruno-astuto-fala-sobre-

nossa-senhora-de-

guadalupe-no-

villagemall.html)

11 Dezembro 2016

(http://www.annaramalho.com.br/news/agenda/106525-

reveillon-em-vargem-grande.html)
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Portugal, a bola da voz

(http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-
da-anna/reinaldo-paes-

barreto/106333-portugal-a-bola-da-
voz.html)

9 Dezembro 2016

por Reinaldo Paes BarretoEm 1965, o jornalista

David Nasser escreveu um livro que chamou de

“Portuga... Leia mais 

(http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-

da-anna/reinaldo-paes-barreto/106333-

portugal-a-bola-da-voz.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-

da-anna/carlos-scherr/106028-bate-coracao-

37.html)

Bate, coração

(http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-

da-anna/carlos-

scherr/106028-bate-

coracao-37.html)

7 Dezembro 2016

(http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-

da-anna/luis-pimentel/106032-dias-de-

natal.html)

Dias de Natal

(http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-

da-anna/luis-

pimentel/106032-dias-de-

natal.html)

6 Dezembro 2016

(http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-

da-anna/reinaldo-paes-barreto/106333-

portugal-a-bola-da-voz.html)



Lista de Natal 2 – Em fuga para o
espaço sideral

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/olga-
de-mello/106407-lista-de-natal-2-em-

fuga-para-o-espaco-sideral.html)

10 Dezembro 2016

por Olga de MelloA data se aproxima, as

notícias de Brasília continuam pouco

auspiciosas, mas não va... Leia mais 

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/olga-

de-mello/106407-lista-de-natal-2-em-fuga-

para-o-espaco-sideral.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/cristina-

gurjao/105824-chapecoense-carma-

coletivo.html)

Chapecoense – carma

coletivo

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/cristina-

gurjao/105824-

chapecoense-carma-

coletivo.html)

5 Dezembro 2016

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/olga-

de-mello/105705-lista-de-natal-1-cacadores-do-

livro-perfeito.html)

Lista de Natal 1 – Caçadores

do livro perfeito

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/olga-

de-mello/105705-lista-de-

natal-1-cacadores-do-livro-

perfeito.html)

3 Dezembro 2016

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/olga-

de-mello/106407-lista-de-natal-2-em-fuga-

para-o-espaco-sideral.html)



ESPELHO MEU

O manual de beleza para

começar as festas de fim de ano

(http://www.annaramalho.com.br/news/espelho-

meu/106350-o-manual-de-

beleza-para-comecar-as-festas-

de-fim-de-ano.html)

As cores do verão para lábios, corpo e

cabelos

(http://www.annaramalho.com.br/news/espelho-

meu/105607-as-cores-do-verao-para-

labios-corpo-e-cabelos.html)

Os tratamentos estéticos e produtos

mais eficientes para conquistar o corpo

perfeito

(http://www.annaramalho.com.br/news/espelho-

meu/104950-os-tratamentos-esteticos-e-

produtos-mais-eficientes-para-conquistar-

o-corpo-perfeito.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/espelho-

meu/106350-o-manual-de-beleza-para-

comecar-as-festas-de-fim-de-ano.html)





Veja Mais 

(http://www.annaramalho.com.br/news/category/espelho-

meu)

NA ESTANTE

Sambantologia

(http://www.annaramalho.com.br/news/na-

estante/cds/106339-

sambantologia.html)

Encontro de talentos no Dobrando a

Carioca

(http://www.annaramalho.com.br/news/na-

estante/cds/102367-encontro-de-

talentos-no-dobrando-a-carioca.html)

Reencontro

(http://www.annaramalho.com.br/news/na-

estante/cds/100500-reencontro.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/na-

estante/cds/106339-sambantologia.html)





Veja Mais 

(http://www.annaramalho.com.br/news/category/na-

estante)

COMES E BEBES

Sua ceia de fim de ano em casa

com a grife Chezamis

(http://www.annaramalho.com.br/news/comes-

e-bebes/106334-sua-ceia-de-fim-

de-ano-em-casa-com-a-grife-

chezamis.html)

Ceia de Natal por um fio… de telefone!

(http://www.annaramalho.com.br/news/comes-

e-bebes/105355-ceia-de-natal-por-um-fio-

de-telefone.html)

Adega do Cesare celebra 52 anos

(http://www.annaramalho.com.br/news/comes-

e-bebes/104102-adega-do-cesare-

celebra-52-anos.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/comes-

e-bebes/106334-sua-ceia-de-fim-de-

ano-em-casa-com-a-grife-

chezamis.html)





Veja Mais 

(http://www.annaramalho.com.br/news/category/comes-

e-bebes)

ANNA VIAJA

Natal repleto de magia e emoções

em Bariloche

(http://www.annaramalho.com.br/news/anna-

viaja/105087-natal-repleto-de-

magia-e-emocoes-em-

bariloche.html)

Roteiros de Charme, 25 anos

(http://www.annaramalho.com.br/news/anna-

viaja/103809-roteiros-de-charme-25-

anos.html)

Terceiro hotel da marca Jen na China

abre abre em Pequim em janeiro

(http://www.annaramalho.com.br/news/anna-

viaja/103306-terceiro-hotel-da-marca-jen-

na-china-abre-abre-em-pequim-em-

janeiro.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/anna-

viaja/105087-natal-repleto-de-magia-e-

emocoes-em-bariloche.html)





Veja Mais 

(http://www.annaramalho.com.br/news/category/anna-

viaja)
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Ricardo Boechat casa sua

filha Paula com Hugo

Câmara no Rio

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/75527-ricardo-

boechat-casa-sua-filha-

paula-com-hugo-camara-no-

rio.html)

O que está faltando no

Brasil? Vergonha na cara

(http://www.annaramalho.com.br/news/cronica-

da-semana/106285-o-que-

esta-faltando-no-brasil-

vergonha-na-cara.html)

Confira a lista com os

melhores discos e shows de

2016

(http://www.annaramalho.com.br/news/conexao-

sampa/106210-confira-a-

lista-com-os-melhores-

discos-e-shows-de-

2016.html)

Rodrigo de Oliveira retorna

ao Brasil para lançar "De

Alma e Dendê"

(http://www.annaramalho.com.br/news/agenda/106296-

rodrigo-de-oliveira-retorna-

ao-brasil-para-lancar-de-

alma-e-dende.html)

É necessário advogado em

Juizado Especial Cível?

(http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-

da-anna/maria-clara-

amado/9668-guia-de-

sucesso-o-livro-qmyrioq-foi-

fonte-de-consulta-para-

cerca-de-15-milhao-de-

turistas-que-

httptinyurlcom7bnmyjb.html)

Artigos em Destaque

(http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-

ramalho/75527-ricardo-boechat-casa-

sua-filha-paula-com-hugo-camara-no-

rio.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/cronica-

da-semana/106285-o-que-esta-

faltando-no-brasil-vergonha-na-

cara.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/conexao-

sampa/106210-confira-a-lista-com-os-

melhores-discos-e-shows-de-

2016.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/agenda/106296-

rodrigo-de-oliveira-retorna-ao-brasil-

para-lancar-de-alma-e-dende.html)

(http://www.annaramalho.com.br/news/amigos-

da-anna/maria-clara-amado/9668-guia-

de-sucesso-o-livro-qmyrioq-foi-fonte-

de-consulta-para-cerca-de-15-milhao-

de-turistas-que-

httptinyurlcom7bnmyjb.html)

Siga-me no Twitter

Tweets por  @annamramalho

1h

Heloísa Perissé se inspira em 

Whoopi Goldberg 

annaramalho.com.br/news/blogs/ann

…

 

Anna Ramalho 

@annamramalho

Nossas Seções

Notícias

(http://www.annaramalho.com.br/noticias/)

Bafo, Bafo, Bafo

(http://annaramalho.com.br/noticias/bafo-

bafo-bafo/)

Política

(http://annaramalho.com.br/noticias/politica/)

Crônica da Semana

(http://annaramalho.com.br/cronica-

da-semana/)

Amigos da Anna

(http://annaramalho.com.br/amigos-

da-anna-lista/)

Blogs

(http://annaramalho.com.br/blogs/)

Espelho Meu

(http://www.annaramalho.com.br/news/espelho-

meu/)

Conexão Sampa

(http://www.annaramalho.com.br/news/conexao-

sampa/)

Comes & Bebes

(http://annaramalho.com.br/comes-e-

bebes/)

Na Estante

(http://annaramalho.com.br/na-

estante/)

Anna Viaja

(http://annaramalho.com.br/anna-

viaja/)

Sobre a Anna Ramalho

Anna Ramalho é jornalista. Estreou na

Manchete em 1971, passou por O

Globo, O Dia e Jornal do Brasil. Em

2017, comemora 40 anos dedicados ao

colunismo. É cronista sempre que pode.

Suas outras paixões: o Rio de Janeiro,

o Fluminense e a Mangueira.
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12/12/2016 Cantora lança CD de 40 anos de carreira |  Regina Rito

http://www.reginarito.com.br/2016/12/11/cantora-lanca-cd-de-40-anos-de-carreira/ 1/1

CANTORA LANÇA CD DE 40 ANOS DE CARREIRA
por  Regina Rito  - dezembro 11, 2016

Eliane Salek completa 40 anos de carreira e lança o CD ‘Eliane Salek – 40 anos de

Palco’, nesta terça-feira, 13, no Solar de Botafogo, no Rio. Produzido e gravado pela

cantora, conta com a participação de Marcelo Caldi, Nicolas Krassik, Jeff Gardner e

Fabiano Salek, entre outros.

Eliane Salek/Foto: Divulgação

http://www.reginarito.com.br/author/regina-rito/


12/12/2016 Confira as dicas do Programão do RJTV para o fim de semana |  Rio de Janeiro |  G1

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/confira-as-dicas-do-programao-do-rjtv-para-o-fim-de-semana.ghtml 1/13

Confira as dicas do Programão do RJTV para o fim de
semana

Fábio Júdice separou opções de teatro, música e outras atividades. Leitores também mandaram sugestões.

10/12/2016 12h16 · Atualizado 10/12/2016 13h33

Fábio Júdice dá dicas culturias para o final de semana.

CON TIN U A D EPOIS DA PU B LICIDAD E

RIO DE JANEIRO
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4) DICA DO ROBESPIERRE AVILA

Semana Cultural Atitude 

11/12 - domingo, das 16h às 22h

Casa de Cultura Dedé 

Rua Serenidade, 02 Estação 4 do Plano Inclinado do Santa Marta 

ENTRADA GRÁTIS

CLASSIFICAÇÃO LIVRE

5) DICA DO FÁBIO BRANDÃO

TRIBE Festival de Música Eletrônica

10/12 - sábado, às 23h

Hode Luã Resort

Av. Gaspar de Lemos, 1101 

Ilha de Guaratiba 

INGRESSO: PISTA R$ 100 

CLASSIFICAÇÃO: 18 ANOS

6) DICA DO CIGANEREY

INTÉRPRETE OFICIAL DA MANGUEIRA

Feijoada da Verde e Rosa

10/12 - sábado, das 13h às 19h

Quadra da Mangueira

Rua Visconde de Niterói, 1072 

Mangueira 

INGRESSO R$30 - FEIJOADA R$20

CLASSIFICAÇÃO LIVRE

7) DICA DA HANNA BRASIL

Show Eliane Salek - 40 anos de Palco 

RIO DE JANEIROMENU 
G1

BUSCAR

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/index.html
http://g1.globo.com/
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13/12 - terça-feira, às 21h

Solar de Botafogo

Rua General Polidoro, 180 - Botafogo

INGRESSO R$ 50

CLASSIFICAÇÃO LIVRE

8) DICA DA MAÍRA DIAS

Sylvia Patrícia recebe Simoninha no Projeto "Rio é Samba Rock, meu irmão!'

14/12 - quarta-feira, às 20h

Casa de Cultura Laura Alvim

Av Vieira Souto, 176 - Ipanema 

INGRESSOS R$ 40 (inteira) e R$20 (meia)

CLASSIFICAÇÃO LIVRE

9) DICA DO AGUINALDO FLOR

Show "Meu Recôncavo", com Paulo Costta e Moreno Veloso

15 /12 - quinta-feira, às 19h30

Teatro Sesi Cultural 

Av. Graça Aranha, 01 - Centro

INGRESSOS: R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia)

CLASSIFICAÇÃO: 16 ANOS

CON TIN U A D EPOIS DA PU B LICIDAD E
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Eliane Salek faz show de lançamento do
disco “Eliane Saek – 40 anos de palco” no
Solar de Botafogo

Dona de um timbre de voz considerado refinado e raro, o mezzo-soprano integra o

Corpo artístico do Coro do Theatro Municipal do RJ e atua com a mesma desenvoltura

na música popular e de concerto; traz consigo a exuberância de uma musicista

completa.

Artista de estilo único, é também flautista, pianista, compositora e arranjadora. Eliane

Salek levou a música popular brasileira à Paris, Toulouse, Lyon, Roma, Berlim e Hilden,

paralelamente à especialização no canto lírico (Conservatoire National de Région de

Toulouse – 2006) e nos seminários de música antiga (École de Musique de

Villeurbanne).Traz na bagagem citações de  José Domingos Raffaelli  “Uma das

mulheres que fazem a grandeza do jazz” e  François Loup ( Maryland University-TMRJ

Por  Redação  - 9 de dezembro de 2016
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) como “ a Ella Fitzgerald brasileira”.

Eliane tem três CDs solos lançados no Brasil e produzidos por ela (‘Baiôro’, ‘Mistura

Brasileira’ e ‘Modinhas e Chorinhos Eternos’); outro como flautista  do grupo de Helcio

Milito, o CD ‘Quilombo’, lançado nos EUA. Agora em 2016 lança seu quarto disco:

ELIANE SALEK – 40 Anos de Palco.

Ao chegar nos 40 anos de paixão pela música, completos em 2015, vividos em tão

diferentes palcos – da Salle Debussy do CNR e da Radio Fréquence Jazz de Lyon, na

França, ao festival de jazz de Hilden, na Alemanha – e ao lado de estrelas como

SIVUCA, TOQUINHO, PAULINHO DA VIOLA, ELIZETH CARDOSO, ALAÍDE COSTA; de

grandes maestros como ELEAZAR DE CARVALHO, ALCEO BOCHINO, SILVIO VIEGAS e

outros músicos de primeira grandeza, Eliane comemora essa data com o lançamento

de um CD. Produzido e gravado por ela em 2015, que conta com a participação de

grandes músicos como MARCELO CALDI, NICOLAS KRASSIK, PAULO SANTORO,

ROGERIO CAETANO, JEFF GARDNER  e FABIANO SALEK, entre outros. O repertório

apresenta os diversos gêneros pelos quais passeia na música brasileira. Fazem parte

do CD, seis novas faixas de compositores como TOM JOBIM, BILLY BLANCO, VINICIUS

DE MORAES, ERNESTO NAZARETH, a belíssima ‘Homenagem ao Mestre Cartola’, de

NELSON SARGENTO que canta com Eliane; suas composições ‘Valsa Triste’, em versão

mais curta e ‘Choro Pour Lyon’, gravada em duas versões, com letra original em

francês e versão em português e o Baião pro Hermeto, homenagem ao genial

compositor Hermeto Pachoal. O lançamento é da gravadora Fina Flor.

DIREÇÃO MUSICAL, ARRANJOS : ELIANE SALEK

DIREÇÃO VOCAL, ARRANJO PARA PERCUSSÕES: FABIANO SALEK

www.elianesalek.com

SERVIÇO

ELIANE SALEK – 40 ANOS DE PALCO

Local: Teatro Solar de Botafogo

Rua General Polidoro, 180 – Botafogo

Data:13/12 – terça-feira às 21h

Ingresso: R$ 50,00

Capacidade: 180 lugares

Telefone: (21) 2543-5411

http://www.elianesalek.com/
tel:%2821%29%202543-5411
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