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Digestivo nº 247 >>> O Velho Lua, que popularizou um dos ritmos mais 
simples e minimalistas de que se tem notícia, não poderia imaginar que um dia 
mereceria arranjos sinfônicos, com direito a representação cênica e a narrativa 
biográfica. Pois aconteceu em setembro, no evento justamente chamado de 
Luiz Gonzaga Sinfônico, com participações especialíssimas da Banda Sinfônica 
do Estado, sob regência de Abel Rocha, do “cordelista e repentista” (na 
encenação) Sérvulo Augusto, do pianista Miguel Briamonte, do acordeonista 
Oswaldinho e do ator José Rubens Chachá (o inesquecível Oswald de Um só 
Coração – “Pô, Mariô!”), entre outros. O espetáculo varreu todas as fases do 
Velho Lua, passando por suas mais conhecidas composições e interpretações: 
“Xote das Meninas”, “Baião da Penha”, “A Volta da Asa Branca”, “Respeita 
Januário” e “Qui nem Jiló”, entre outras. O destaque ficou por conta das 
divertidas, e certeiras, intervenções de Sérvulo; da apresentação eloqüente, e 
vibrante, de Chachá; do piano visceral, e às vezes moderníssimo, de Briamonte; 
e do desfile impecável, e moderadíssimo, de notas de Oswaldinho – sem falar 
na Banda Sinfônica, que, contrariando a postura sisuda de músicos sinfônicos, 
fazia também lá suas intervenções. Completaram a festa, a cantora Maria da 
Paz, com direito a muitos aplausos e a bis, e inserções multimídia de sons e de 
imagens, quando não de filmes, em que o próprio Lua aparecia ressuscitado e 
embelezava, ainda mais, essa iniciativa em sua homenagem. Depois de tanta 
inteligência, de tanto carisma, e até de tanta genialidade (a mesma que 
comoveu Ari Barroso, que o lançou em seu programa de calouros), é o caso de 
se perguntar: Será que a bossa nova e seus heróis ainda implicam com o autor 
da internacional “Asa Branca”? O grande evento Luiz Gonzaga Sinfônico 
merecia DVD e merecia ser itinerante, até para dirimir essas dúvidas, se é que 
ainda as há.  
>>> Luiz Gonzaga Sinfônico 

 

PARCEIROS

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
LANÇAMENTOS

 

 
Como dizer tudo em 

inglês em viagens 
Ron Martinez 

por R$ 39,90 
 

 
As mulheres francesas 

não engordam 
Mireille Guiliano 
por R$ 49,90 

 

http://www.digestivocultural.com/arquivo/nota.asp?codigo=1025 (1 of 6) [13/01/2010 09:25:40]

http://www.digestivocultural.com/
http://www.digestivocultural.com/teasers/teaser.asp?codigo=939
http://www.digestivocultural.com/busca/
http://www.digestivocultural.com/arquivo/
http://www.digestivocultural.com/arquivo/tema.asp?codigo=2
http://www.digestivocultural.com/arquivo/tema.asp?codigo=6
http://www.digestivocultural.com/arquivo/tema.asp?codigo=9
http://www.digestivocultural.com/arquivo/tema.asp?codigo=10
http://www.digestivocultural.com/arquivo/tema.asp?codigo=3
http://www.digestivocultural.com/arquivo/tema.asp?codigo=8
http://www.digestivocultural.com/arquivo/tema.asp?codigo=1
http://www.digestivocultural.com/arquivo/tema.asp?codigo=4
http://www.digestivocultural.com/arquivo/tema.asp?codigo=5
http://www.digestivocultural.com/arquivo/tema.asp?codigo=7
http://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codigo=593
http://www.digestivocultural.com/colunistas/
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=DB
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=GD
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=RM
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=DSA
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=JDC
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=RR
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=GM
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=LRJ
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=RF
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=EAB
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=MS
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=VE
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=AER
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=JDB
http://www.digestivocultural.com/colunistas/colunista.asp?iniciais=MBA
http://www.digestivocultural.com/blog/
http://www.digestivocultural.com/arquivo/
http://www.digestivocultural.com/arquivo/tema.asp?codigo=8
http://www.digestivocultural.com/email/enviaremailpara.asp?secao=12&item=1025
http://www.digestivocultural.com/arquivo/imprimirnota.asp?codigo=1025
http://del.icio.us/post?url=http://www.digestivocultural.com/arquivo/nota.asp?codigo=1025;title=Viva o Rei
http://www.digestivocultural.com/feeds
http://www.mpbnet.com.br/musicos/luiz.gonzaga/images/lg.gif
http://www.digestivocultural.com/arquivo/digestivo.asp?codigo=247
http://www.teatrosergiocardoso.sp.gov.br/
http://www.digestivocultural.com/editoriais/release.asp?codigo=55
http://www.digestivocultural.com/parceiros/parceiro.asp?codigo=60
http://www.digestivocultural.com/parceiros/parceiro.asp?codigo=42
http://www.digestivocultural.com/parceiros/parceiro.asp?codigo=3
http://www.digestivocultural.com/parceiros/parceiro.asp?codigo=71
http://www.digestivocultural.com/parceiros/parceiro.asp?codigo=73
http://www.digestivocultural.com/parceiros/parceiro.asp?codigo=29
http://www.digestivocultural.com/parceiros/parceiro.asp?codigo=77
http://www.digestivocultural.com/parceiros/parceiro.asp?codigo=1
http://www.digestivocultural.com/parceiros/parceiro.asp?codigo=26
http://www.digestivocultural.com/parceiros/parceiro.asp?codigo=19
http://www.elsevier.com.br/
http://www.digestivocultural.com/parceiros/vitrine_item.asp?codigo=72
http://www.digestivocultural.com/parceiros/vitrine_item.asp?codigo=72
http://www.digestivocultural.com/parceiros/vitrine_item.asp?codigo=72
http://www.digestivocultural.com/parceiros/vitrine_item.asp?codigo=72
http://www.digestivocultural.com/parceiros/vitrine_item.asp?codigo=72
http://www.digestivocultural.com/parceiros/vitrine_item.asp?codigo=67
http://www.digestivocultural.com/parceiros/vitrine_item.asp?codigo=67
http://www.digestivocultural.com/parceiros/vitrine_item.asp?codigo=67
http://www.digestivocultural.com/parceiros/vitrine_item.asp?codigo=67
http://www.digestivocultural.com/parceiros/vitrine_item.asp?codigo=67

	digestivocultural.com
	"Viva o Rei" - 3/10/2005 - Digestivo Cultural - Notas - Música


	NKLCHHFGNCCPBLANMKBBKHHLOKLALBBN: 
	form1: 
	x: 
	f1: www.digestivocultural.com
	f2: palavra-chave
	f4: www.digestivocultural.com
	f5: pub-2612585081326244
	f6: 1
	f7: ISO-8859-1
	f8: ISO-8859-1
	f9: GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:336699;ALC:0000FF;LC:0000FF;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;FORID:1;
	f10: pt

	f3: 

	form2: 
	x: 
	f1: o seu e-mail aqui

	f2: OK
	f3: 

	form3: 
	x: 
	f1: [#autor]





