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A T K I B U N A 

ARTES E ARTISTAS 

Giselle" dia 5 com Cecilia 
.Através da Comissão Muni-r . de Cultura, a Secretaria 

Educarão apresentará ao 
público santista, no próximo 
dia 5, o balé "Giselle", de au-
toria de Adolph Charles Adam, 
composto em 1841. 

"Giselle" é uma peça em dois 
atos, considerada uma das 
obras-primas do repertório ro-

mântico, Será dançada por 
Cecília Botto, a bailarina san-
tista que atualmente está ra-
dicada na Inglaterra, e Aldo 
Lotufo, contando ainda com a 
participação do Balé São Paulo, 
com 85 figuras, e Orquestra 
Sinfônica de Santos, sob a 
regência do maestro Allan 
Morgan. 

Sinfônica toca dia 29 
1 Em continuação ao convênio 

firmado com a Prefeitura Mu-
nicipal, através da Comissão 
Municipal de Cultura, a Or-
questra Sinfônica apresentar-
se-á no próximo dia 29, às 21 
horas, no Colégio São José, no 

j! sexto programa do referido 
|| convênio. 
ü Na primeira parte serão to-
l! cadas músicas de Rossini, Os-
tvâldo Orsini e José Vetró; na 
;; segunda será apresentado o 
fòiií 

Concêrto em Mi Bemol Maior, 
para piano e orquestra, atuan-
do como solista a concertista 
Lisa Ansorge. Esta será a pri-
meira apresentação dêsse con-
cêrto no Brasil. Lisa Ansorge, 
que é brasileira, estudou gran-
de parte de sua vida em Ber-
lim, com Conrad Ansorge, que 
foi aluno de Fra-nz Liszt. 

A orquestra será regida pelo 
maestro José Vetró. A entrada 
será franqueada ao público. 

! . Mostra de-pintura--na Kiart 
A Galeria Kiart prepara-se 

para realizar sua terceira ex-
posição de pintura, desta vea 
exibindo trabalhos de Mirley, 
considerada "a revelação em 
trabalhos a pastel", e Odila,1 

especialista em colagens e de-
senhos, a qual tem cinco tra-
balhos na Bienal de São Paulo. 
«•» — 

A exposição conjunta 
Odila será inaugurada na pró' 
xima segunda-feira, dia 2. A 
Galeria Kiart, que fica à av. 
São Francisco, 194, pretende 
realizar mais duas exposições 
até o fim do ano, uma das| 
quais de pintores santistas. I 


