24ª Semana de Arte e Cultura da USP / 29ª Semana Cultural da ESALQ
Coordenação artística – Maestrina Cíntia Pinotti
PROGRAMA
16/09 – Segunda-feira – 12h – “BANDA MARACANGALHA”
A Banda Maracangalha é formada, há 21 anos, por ex-alunos da ESALQ. O grupo, como indica a
escolha do nome (um clássico de Dorival Caymmi), dedica-se ao melhor da música popular
brasileira. A Maracangalha também está lançando um trabalho autoral, com o álbum Mãos e Pés,
com seis faixas inéditas. São seus integrantes:Marcio Sartório (violão e voz), Renan
Almeida (guitarra), Thiago Barros(baixo), Marcelo Favareto (bateria) e Edu Vianna (percussão).
Local : em frente ao Restaurante Universitário da ESALQ

17/09 – Terça-feira – 20h – “CORDA DE BARRO”
O Grupo Corda de Barro traz para o público o encontro das sonoridades regionais brasileiras
com a sensibilização socioambiental. Nos caminhos da Educação Ambiental e da Música o Grupo
está fazendo, neste ano, 19 anos. Em sua história já foi escrito um livro e 02 CDs de Educação
Ambiental e inúmeras apresentações em diversos espaços culturais, folclóricos e em
comunidades rurais e tradicionais da Mata Atlântica e Cerrado Brasileiro em que o grupo vem
desenvolvendo atividades de educação ambiental e incentivo à Paz, aliados com a expressão
musical.
Destaca-se a participação em grandes eventos como no Congresso Ibero Americano de
Educação Ambiental em Santiago de Compostela, Espanha, Fórum Brasileiro de Educação
Ambiental em Goiânia, Congresso Ibero Americano de Educação Ambiental em Joinvile, além do
lançamento do disco “Canta Pra Mim Piracicamirim”, no SESC Piracicaba.
O grupo hoje é formado por Marcio Sartório (violão e voz), Cecéu (Viola Caipira e Voz), Karine
Faleiros (Percussão e Voz), Gabriel Nascimento (Percussão e Voz) e Marco Munhoz (Flauta
transversal e Voz).
Local : Salão Nobre da ESALQ

19/09 – Quinta-feira – 20h – “O CORAL na ESALQ ”
As atividades corais na ESALQ, pelo seu Serviço de Cultura e Extensão Universitária, servem de
motivação e aperfeiçoamento nos estudos e trabalho através de exercícios respiratórios,
psicomotores, musicalização, memorização, técnica vocal, socialização, concertos, palestras,
viagens culturais e participação em festivais. Destinados a docentes, funcionários, alunos de
graduação e de pós-graduação, além de membros da comunidade externa.
Nesta noite, mostra do trabalho realizado pelos grupos corais no período letivo com músicas
populares, folclóricas e sacras - Coral Luiz de Queiroz, Coral Luiz de Queiroz – Noite e Grupo
Vocal Luiz de Queiroz. Regente: Maestrina Cíntia Pinotti
Local : Salão Nobre da ESALQ

20/09 - Sexta – 12h30 – “A ORQUESTRA na ESALQ”
As atividades instrumentais visam encontrar alunos de graduação e pós-graduação, funcionários
e dos grupos corais que toquem e tenham seus próprios instrumentos para promover encontros
de música de câmera, estudo de repertório, apresentações e muitas curiosidades do mundo da
música.
Apresentação da Orquestra ESALQ com pequenos grupos e de todo o conjunto.
Local : Salão Nobre da ESALQ

Salão de Humor de Piracicaba leva trabalhos para o Museu Luiz de Queiroz, na Esalq
Mostra paralela reúne trabalhos de diferentes edições do salão
Compondo a programação do 46º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, será aberto no dia
6 de setembro, no Museu Luiz de Queiroz, localizado na Esalq (Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz), a mostra paralela “Humor no Museu”. A visitação acontece até o dia 4 de
outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A entrada é gratuita.
A exposição reúne charges e cartuns do artista Jota A e também charges, caricaturas, ilustrações
e cartuns do profissional Amorim. Os trabalhos foram expostos, inicialmente, em diferentes
edições do salão.
A visitação acontece até o dia 4 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A entrada é
gratuita.
Local: Museu “Luiz de Queiroz”
Telefone: 19 3429 4305

Exposição: O Folclore do Brasil e a Cultura de Piracicaba
Data: 23 de agosto a 04 de outubro – de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h
Local: Museu “Luiz de Queiroz”
Telefone: 19 3429 4305
O Brasil é vasto em lendas, contos, culturas e crenças – Folclore. Atualmente, no dia 22 de
agosto é comemorado o Dia Nacional do Folclore.

ENTRADA FRANCA
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