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show
CINELÂNDIA

NO MÉIER

NO ATERRO

ELTON JOHN NO
TEATRO RIVAL

Toquinho faz show no Imperator

REI DO POP
NO VIVO RIO

O filme ‘Rocketman’, sobre a
vida de Elton John, animou
vários fãs do cantor e pianista
— e ainda acrescentou novos
admiradores à turma. Vários
deles já têm programa para
amanhã: o show da Rocket
Band no Rival. O quarteto
apresenta hits como ‘Goodbye
Yellow Brick Road’, ‘Nikita’ e
‘Crocodile Rock’. E novidade:
vá com seu ingresso do filme
‘Rocketman’ na bilheteria do
Rival e pague meia.
TEATRO RIVAL. Rua Álvaro Alvim
33/37, Cinelândia (2240-9796).
Amanhã, às 20h. R$ 40 (estudantes, maiores de 65 anos e pessoas
com ingresso do filme ‘Rocketman’
pagam meia-entrada).

Cantor e violonista acaba de lançar CD e DVD comemorativos
Divulgação/Marcos Hermes

Ricardo Schott
ricardo.schott@odia.com.br

oquinho tem 50 anos
T
de carreira e parcerias com nomes como
Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Paulo Vanzolini e Jorge BenJor (o hit
‘Que Maravilha’), além de
uma versatilidade que lhe
permitiu fazer trilhas de
filmes e novelas e muitas
canções infantis. O cantor,
compositor e violonista
comemora a data redon-

Toquinho: 50 anos no Imperator

da com show no Imperator,
hoje e amanhã, e apresenta
vários dos seus sucessos.
O repertório de Toquinho inclui várias das parcerias que fez com Vinicius
de Moraes, como ‘Tarde em
Itapoã’ e ‘Aquarela’, além
de músicas mais recentes.
O músico lançou recentemente o CD e o DVD comemorativos ‘Toquinho - 50
Anos de Carreira’, que repassam sua história e relembram várias dessas músicas, com participações.

IMPERATOR. Rua Dias da Cruz 170, Méier (2597-3897). Hoje e amanhã, às 21h. R$ 80 (estudantes e maiores
de 65 anos pagam meia-entrada).

O documentário ‘Leaving
Neverland’, que faz revelações bombásticas e bastante
negativas sobre a carreira de
Michael Jackson, não desanimou os shows cover que
acontecem Brasil afora. Um
deles, ‘Tributo ao Rei do Pop’,
com Rodrigo Teaser, rola hoje
e amanhã no Vivo Rio com
sucessos do cantor. Rodrigo
aproveita o espaço para apresentar uma canção autoral
solo, ‘Chega Mais’.
Vivo Rio. Avenida Infante Dom
Henrique 85, Parque do Flamengo
(2272-2901). Hoje e amanhã, às
21h. R$ 100 a R$ 200 (estudantes
e maiores de 65 anos pagam meia
-entrada).

diversos
CINEFOOT

paratodos festival

INSTALAÇÃO

CCBB UNE CINEMA
E FUTEBOL

ROCK NA LONA ELZA OSBORNE

Torre de Babel
no Centro

Embarcando no clima da Copa
América de 2019, o Centro Cultural Banco do Brasil realiza o
5º Cinefoot Extraordinário. O
festival de cinema exibe gratuitamente 15 filmes nacionais
e 11 internacionais com a temática voltada para o futebol.
A exemplo de como ocorreu
na Copa América 2013, Copa
de 2014, Jogos Olímpicos Rio
2016 e Copa do Mundo da Rússia 2018, é tempo de levar o esporte além das quatro linhas.
CENTRO CULTURAL BANCO
DO BRASIL. Rua Primeiro de
Março 66, Centro. De quarta a
segunda, sessões às 17h e às 19h.
Entrada gratuita. Classificação
etária: Livre.

Bandas El Efecto e Canto Cego tocam amanhã em Campo Grande
Paratodos Festival
O
chegará à Lona Cultural Elza Osborne, em
Campo Grande, na Zona
Oeste do Rio de Janeiro,
com shows das bandas El
Efecto e Canto Cego. Os
grupos independentes
irão apresentar os repertórios de seus discos autorais no evento, amanhã
às 18h.
Com performances no
Equador, Argentina, Portugal e Espanha, as quase
duas décadas de carrei-

Marcus Costa

El Efecto e Canto Cego fazem show

ra da El Efecto serão celebradas em Campo Grande
com as canções do novo álbum Memórias do Fogo. A
Canto Cego não fica atrás.
Mesmo com menos tempo de estrada, o quarteto
carioca também está em
tempos de sucesso. Neste
ano, o palco Favela do Rock
in Rio os receberá. Além da
apresentação das bandas,
o Paratodos Festival promete incentivar produções
inovadoras com oficinas,
exposições e workshops.

LONA CULTURAL ELZA OSBORNE. Estrada do Rio do A 220 , Campo Grande. Sábado, às 18h. Ingressos de
R$ 20 a R$ 40. Classificação etária: Livre.

A 4ª edição do Festival
de Esculturas leva para a
Casa França-Brasil uma
instalação chamada Torre
de Babel. A escultura está
erguida no centro do espaço cultural e é formada
por colunas de metal. O visitante terá a sensação de
ver um labirinto em forma
de pirâmide. O curador
Paulo Branquinho destaca que o espectador “estará entrando na própria
escultura”.
CASA FRANÇA-BRASIL. Rua
Visconde de Itaboraí 78, Centro.
De terça-feira a domingo, das 10h
às 20h. Entrada gratuita. Classificação etária: Livre.

