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Orquestra Sinfônica abre temporada de concertos sobre cinema 

9 de março de 2018 

Concerto 

ESCOLA DE MÚSICA 

Orquestra Sinfônica 

Por Agecom UFRN 

A Orquestra Sinfônica (OSUFRN), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), apresenta no sábado, 17 de março, um concerto dedicado ao cinema com o 

tema Do Poderoso Chefão a Harry Potter – Sinfônica da UFRN nas trilhas do cinema, 

que abre a temporada de concertos do ano de 2018. São duas sessões, uma às 18h 

e outra às 20h, no Auditório Onofre Lopes, na Escola de Música. 

O repertório foi pensado para os amantes do cinema. A Sinfônica vai fazer um passeio 

por obras que marcaram a história da sétima arte no mundo com os filmes Stars Wars, 

Poderoso Chefão, Indiana Jones e Harry Potter. É a primeira vez que a orquestra 

promove um concerto dedicado totalmente ao cinema. 

Antes do evento acontece uma palestra pré-concerto: uma às 17h e outra às 19h, com 

o assistente de regência Erickinson Bezerra. A palestra tem objetivo de contribuir com 

a educação musical do público e apresentar elementos musicais sobre as obras. 

A Sinfônica conta com a participação especial do grupo Madrigal da UFRN e do 

professor de violoncelo Fábio Presgrave. A retirada dos ingressos acontece dois dias 

antes do evento, na Secretaria de Eventos e Produção da Escola de Música da UFRN, 

das 8h às 12h e das 14h às 17h. Cada pessoa tem direito a dois ingressos. 
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