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UFRN Cellos comemora 10 anos com série de concertos e curso 

16 de março de 2018 

Por Agecom 

O UFRN Cellos, grupo permanente do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), comemora 10 anos de 

existência, e apresenta a série de concertos Cellissimo com apresentação de 

violoncelistas da UFRN. A série de concertos inicia as apresentações neste sábado, 

dia 17, e vai até o dia 11 de junho. A programação completa está disponível no site da 

Escola de Música (EMUFRN). 

Neste sábado, o concerto acontece em duas sessões, uma às 18h e outra às 20h, no 

Auditório Onofre Lopes, na Escola de Música. O tema da apresentação é Do Poderoso 

Chefão a Harry Potter – Sinfônica da UFRN nas trilhas do cinema. 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. 

Além dos consertos, o UFRN Cellos também está promovendo o curso de iniciação 

ao violoncelo, em que interessados poderão ter seu primeiro contato com o 

instrumento, orientados por membros do grupo, e que será realizado entre abril e 

dezembro deste ano. 

O curso oferta 50 vagas e o início das aulas está previstas para o dia 12 de abril. Os 

interessados devem realizar inscrição por meio deste link até o dia 30 de março. Os 

resultados serão divulgados por meio do site da EMUFRN no dia 5 de abril. Será 

criado um cadastro de reserva para que alunos possam entrar em diferentes 

momentos do curso caso haja desistência. 

 

 

 

 

http://www.musica.ufrn.br/noticias/ufrn-cellos-celebra-10-anos-com-serie-de-concertos-e-curso-de-iniciacao-ao-violoncelo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDeAiRiQp5Qr9w1eacObuY7YcRjev8atav3IDtQQJjviMPjA/viewform


Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Escola de Música  2 / 2 
Biblioteca Setorial Pe. Jaime Diniz | Hemeroteca Digital 

 

 

 

 

 

 

 

  


	UFRN Cellos comemora 10 anos com série de concertos e curso

