
 

    

 

 

Taquinho Costa 
 

Taquinho Costa começou sua carreira tocando violão, o que faz até hoje com 
maestria. Pela necessidade de uma época em que a guitarra imperava nos 
grupos de baile, passou a tocar esse instrumento, o que lhe rendeu vários 
convites para integrar bandas no Ceará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Es-
pírito Santo e Goiás - tendo se apresentado ao todo em mais de 200 cidades 
pelo Brasil. Atualmente, a convite de João Araújo - diretor da pesquisa mu-
sical "Viola Urbana" - passou a integrar essa equipe ajudando a resgatar 
grandes composições do cancioneiro popular ligadas à viola de 10 cordas. Em 
projeto paralelo se propõe a fazer releituras e dar novas roupagens à viola 
caipira, comprovando mais uma vez a versatilidade desse instrumento renas-
cido e amplamente difundido. A idéia de se tocar coisas modernas e dife-
renciadas como rock na viola vem desde a década de 80, mas devido a uma 
interrupção na carreira só agora esse trabalho pode ser montado e apresen-
tado. O novo trabalho já vem recebendo elogios da crítica especializada e 
tendo bom respaldo tanto no público urbano quanto no público rural, que não 
deixa perecer suas raízes. (Texto retirado do site www.joaoaraujo.mus.br)  
 
Data: 18 de dezembro.  
Horário: 21h. 



Local: Sala Juvenal Dias. 
Preço: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada) 
Informações: www.palaciodasartes.com.br  

 
Anderson Luiz 

 
Anderson toca e interpreta composições de gêneros musicais, principalmen-
te da MPB e do universo pop. Além de ser multi-instrumentista, atua tam-
bém como produtor musical tendo participado de diferentes trabalhos inde-
pendentes. No show, Anderson Luiz lança seu novo disco "Você chegou para 
ficar", que conta com composições de Antônio Bahense, Carlos Colla,  Silvio 
Brito e de sua autoria. Confira parte de seu repertório no link abaixo: 
www.myspace.com  
 
Data: 19 de dezembro. 
Horário: 21h.  
Local:Sala Juvenal Dias. 
Preço: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada).  
Informações: www.palaciodasartes.com.br   

 
Orquestra Ouro Preto no Chevrolet 

Hall 
 

Sob regência do maestro titular Rodrigo Toffolo, o concerto de encerra-
mento da temporada 2008 é marcado por um repertório formado por peças 
que procuram explorar as singularidades e aproximações da música feita na 
América Latina. Programa do Concerto 

Suíte Pau e Corda Pau e Ar - Chiquinho de Assis 
Tempo de Xote 
Tempo de Prosa 
Tempo de Reza/Tempo de Festa 
Tempo de Recordança 

Beco do Pilão - Chiquinho de Assis 
In Sonal - Chiquinho de Assis 
Calango 



Folia 
Frevo 

El Choclo - Angel Vilholdo (Arrj. Rufo Herrera) 

Candomblera - Rufo Herrera 

La Cumparsíta - Matos Rodríguez (Arrj. Rufo Herrera) 

Libertango - Astor Piazzola (Arrj. Rufo Herrera) 

Meridiano III - Rufo Herrera 

Adiós Nonino - Astor Piazzola (Arrj. Rufo Herrera) 

 
Data: 20 de dezembro. 
Horário: 21h.  
Local: Chevrolet Hall.   
Preço: Entrada franca.  
Informações: www.maristahall.com.br  

 

                                 

 

 



3ª Mostra Metropolitana de Hip Hop de Belo 
Horizonte 

Foram selecionados para esta edição seis grupos de rap, três grafiteiros e 
dois grupos de break. O "Seminário Hip Hop Chama", que abre o evento no 
dia 17 de dezembro, quando serão exibidos vídeos sobre o tema e roda de 
conversa sobre "Profissionalização, autogestão e auto-sustentabilidade na 
cultura Hip Hop" a partir das 14 horas. Nos outros dias evento acontece a 
partir das sete horas da noite. Confira a programação completa no link abai-
xo:  
www.guiaentradafranca.com.br/agenda  
 
Data: De 17 a 20 de dezembro. 
Local: Teatro Francisco Nunes.  
Preço:  Entrada Franca.  
 

 

Exposição de Cerâmica Pós-China 
 

Mostra individual com 14 objetos de cerâmica, criados com as técnicas mile-
nares, vivenciadas pela ceramista Ana Paula Lanari com o internacional ce-
ramista Jackson Lee, um dos precursores da cerâmica contemporânea da 
China. A mostra conta com a curadoria de Nilze Monteiro 
 

 
Data: 19 de dezembro de 2008 a 15 de janeiro de 2009. 
Horário: Todos os dias 24h. 
Local: Galeria de Arte do Mercure Hotel.  
Preço: Entrada Franca. 
Informações: www.guiaentradafranca.com.br  
 

 

 

Suplemento Literário - Edição Especial de Natal 

A Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais e o Suplemento Literá-
rio convidam para o lançamento da Edição Especial de Natal e o relançamen-



to das edições especiais Machado de Assis, Guimarães Rosa - 100 anos e 
Vissungos: cantos afrodescendentes. 

 
Data: 19 de dezembro. 
Local: Livraria e Café Quixote.  
Horário:  18h às 20h.  
Preço:  Entrada Franca.  
Informações: www.guiaentradafranca.com.br   

 
 

 

 
Entre Lençóis 

Sinopse: Paula e Roberto se conhecem numa boate. Ela está prestes a se 
casar e ele acaba de sair de uma longa relação. Os dois acabarão passando a 
noite toda num motel, onde - entre uma transa e outra - discutem sobre a-
mor, desejo e inseguranças. Versão em português da produção colombiana 
"entre sabanas." 
 
Elenco: Paola Oliveira e Reynaldo Gianecchini 
Diretor: Gustavo Nieto Roa. 
Gênero: Romance. 
Classificação: 16 anos. 
Shopping Cidade : 14h, 15h45,17h30,19h15,21h 
Shopping Del Rey: 16h50, 20h50 
Pátio Savassi: 15h, 19h40 
Diamond Mall: 12h20, 18h50 
BH Shopping: 11h50, 13h40, 15h50, 17h45, 19h40, 21h40. 



 
 'Depois daquele Baile' 

 

Depois Daquele Baile (BRA, Roberto Bomtempo, 2006).  
Dóris (Irene Ravache) é uma viúva sensual, que mora em Belo Horizonte e 
leva a vida cuidando de uma pensão. Ela é ajudada por Bete (Ingrid Guima-
rães), sua sobrinha, que veio para a cidade com o objetivo de estudar en-
fermagem. Entre os clientes mais assíduos de Dóris estão Freitas (Lima Du-
arte) e Otávio (Marcos Caruso), dois amigos que têm em torno de 60 anos e 
que disputam o coração da viúva. É quando Freitas propõe uma aposta a Otá-
vio, em que quem ganhar terá um mês para conquistar Dóris e, se perder, 
será obrigado a abrir caminho para o rival.  
 
Data: 20 de dezembro. 
Local: Casa do Baile. 
Horário:  17h.  
Preço:  Entrada Franca.  
Informações: www.guiaentradafranca.com.br  
 

Nós do Laboratório de Projetos, Arte e Cultura (LaPAC) 
informamos que durante as férias a agenda cultural não 
estará no ar, voltaremos com nossas atividades em feve-
reiro. Desejamos a todos os leitores da agenda cultural 
um feliz natal e um próspero ano novo. Boas férias. 


