Corais dão o tom do Natal no Novo Shopping Ribeirão
Ribeirão Preto, 07 de Dezembro de 2011.

Corais dão o tom do Natal no Novo Shopping Ribeirão
Em dezembro, 10 grupos de corais de Ribeirão Preto e região levarão ainda mais alegria e encantamento ao
público do centro de compras
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Natal sem coral não é Natal! Pensando nisso, o Novo Shopping abriu seus corredores para que 10 grupos
de corais de Ribeirão Preto e região se apresentem ao longo deste mês, proporcionando um fim de ano
com muito mais alegria e magia ao público presente.
Durante as apresentações, que ocorrem de segunda a sexta-feira, com duração de 30 minutos, os
diversos grupos compostos por crianças, jovens e adultos entoarão canções natalinas, da MPB e até
mesmo alguns hits adaptados do sertanejo universitário, em frente à Praça de Eventos. A ideia é
transmitir mensagens de paz, amor e solidariedade ao próximo e relembrar que o Natal é uma época de
reflexão e celebração do nascimento de Jesus Cristo.
“Já é tradição do Novo Shopping trazer grupos de corais aos corredores do centro comercial.
Acreditamos que a música é um dos principais componentes para se realizar um Natal mais mágico e
levar crianças e adultos a um mundo de sonhos e alegria”, afirma Márcio Almeida, gerente de
marketing.
Confira a programação da primeira semana musical do Novo Shopping:
Dia 7/12, às 20h: Coral Musical Villa Lobos
Regente: Vanessa Baldocchi
O Colégio Villa Lobos levará 60 alunos, de 6 a 10 anos, para apresentar um repertório recheado de
músicas clássicas natalinas.
Dia 8/12, às 20h: Coral Adevirp
Regente: Alexandre Mazzer Perticarrari
Outro grupo que também aposta em músicas de Natal é o Coral Adevirp, da Associação dos Deficientes
Visuais de Ribeirão Preto e Região. Aproximadamente 50 vozes de crianças, jovens e adultos encantarão
o público com músicas que falam de amor, paz e vida, dando som às palavras e aos sentimentos.
Dia 9/12, às 20h: Coral da Instituição Rosa Filho, de Morro Agudo (SP)
Regente: Leonardo Krauss de Lima
Seus 40 integrantes, entre vozes e violão, apresentarão canções da MPB e do sertanejo universitário,
adaptadas para o Natal. A instituição oferece atendimento social e aulas de músicas a pessoas carentes
da cidade.
Programação da segunda semana musical do Novo Shopping:
Dia 12/12, às 20h: Coral do Espaço de Desenvolvimento Pessoal
Regente: Margaret Lucca Cabarite
Único grupo composto por senhoras da terceira idade. O coral é composto por 20 senhoras, com idades
entre 65 e 88 anos, que serão acompanhadas no teclado e cantarão clássicos como “Fascinação”
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(imortalizada por Elis Regina); “Carinhoso”, de Pixinguinha, e “Pela luz dos olhos teus”, de Vinicius de
Moraes.
Dia 13/12, às 20h: Coral Centro Médico e Unimed de Ribeirão Preto
Regente: Suzana Samorano
Composto por 30 médicos, enfermeiras e integrantes da comunidade, o grupo também cantará músicas
natalinas, como “Bom Natal”; “Natal todo dia”, do Roupa Nova; “Chorinho Natalino” e “Natal Brasileiro”
. O coral será acompanhado pelo percussionista Giba do Pandeiro e o violonista Marco Papa.
Dia 14/12, às 20h: Vozes do HC
Regente: Maria Angélica Cabral
É integrado por 27 colaboradores do Hospital das Clínicas. O grupo cantará as músicas “A paz”, “A Bela
e a Fera”, “Hoje é um novo dia”, “Noite Feliz”, “Então é Natal”, entre outras, acompanhado por
Raquel Astragalli Campos, no teclado.
Dia 15/12, às 20h: Coral Unaerp
Regente: Cristina Modé Angelotti
Um dos mais tradicionais grupos da cidade. Formado há 15 anos, é composto por alunos, funcionários da
instituição e membros da comunidade. Na ocasião, vão cantar músicas de Natal, como “Ó noite santa”,
“Noite feliz” e “Canção dos sinos”, acompanhados de Suzana Samonaro.
Dia 16/12, às 20h: Coral do Colégio Girassonhos
Regente: Karina Fernandes, cantora lírica
O último grupo vem de Cravinhos para encerrar a temporada musical com muita animação. O coral é
integrado por 70 crianças, de 3 a 10 anos, que farão performances de “Bate o sino”, “Noite feliz”,
“Pinheirinho de Natal”, “Jesus Cristo” (Roberto Carlos), “A Paz” (Roupa Nova) e “Um feliz Natal” (Ivan
Lins).
17/12 – Coral Girassonhos - Horário: 20h
- Regido por Karina Fernandes, o coral do Colégio Girassonhos, situado em Cravinhos (SP), é formado por
180 integrantes de 3 a 12 anos. Durante uma hora, o grupo fará performances de músicas de Natal.
18/12 – Camerata da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto - Horário: 16h
- Composto por 15 integrantes, a camerata se apresenta com violino, viola, contrabaixo e trompete.
18/12 – Arte em Canto - Horário: 20h
- O grupo Arte em Canto é formado pela junção dos corais de três igrejas batistas, situadas no Jd.
Independência, Campos Elíseos e Jd. Interlagos. Regidos por Marta Marcussi e Isabel Nunes, o coral
preparou uma apresentação de 40 minutos, com repertório de músicas tradicionais natalinas.
19/12 – Quinteto de Sopros da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto - Horário: 16h
- O quinteto encerra a temporada de concertos com performances de cantigas natalinas.
______________
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