FEDERAÇÃO DE COROS DO RIO GRANDE DO SUL-FEC0RS
Fundada em 17 de agosto de 1980
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Of.068/96

Porto Alegre, 09 de julho de 1996.

Prezado Regente Cláudio Esteves:

Ao cumprimentá-lo, vimos agradecer pela sua boa vontade
em organizar o concerto coral em Santa Maria, celebrando o CANTA PROVÍNCIA
DE SAO PEDRO. A sua participação foi muito importante mesmo, pois ajudou a
plantar um proíeto que vai crescer a cada ano. Pretendemos, em um futuro
próximo, que mesmo na mais remota localidade deste Estado, o Dia de São João
seja comemorado também através do canto coral. Podemos desde já afirmar que
para o próximo ano contaremos com patrocínios importantes para levar adiante a
proposta, mas isso foi necessário dar o primeiro passo com ajuda de alguns coros
mais abnegados.
Queira, Prof. Cláudio, transmitir aos Cantores, e demais
pessoas que tenham trabalhado pela realização do concerto, os agradecimentos
da FECORS. Temos curiosidade de saber se a faixa chegou a tempo, como foi o
espatáculo, se houve divulgação na imprensa local, qual foi a afluência de público,
etc. Tomara que no próximo ano possamos contar novamente com a presença
positiva de SANTA MARIA no ·canta Província'.
Atenciosamente,
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Martha E. Muhle ~
/ Vice-Presidente
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grande 'maratona decanto.
·
coral. É assim que a vice-presi- _:
'
dente da Federação de Coros do.
Rio Grande do Sul (Fecors), Marta Mühle, define a homenagem que a entidade
vai prestar hoje, Dia de São Pedro, ao
padroeiro do Estado, Canta Província de
São Pedro promoverá apresentações de
mais de 45 corais em 17 municípios gaú-

t: ~-'.:: _ c,!º~f;~:J':~I;,,:~;:/º dos, .~f.et1,c~;.
\º'~ · - ·

"Essa promoção surgiu da nossa von- ~ U, tade de ter um evento que congregasse ·
j"i'I •··· · os coros do Rio Grande do Sul", salienta
Marta. Atualmente, os corais gaúchos só.
..... ; . se encontram em dois eventos bienais: o ,,
Festival de Coros do Rio Grande do Sul-i,j'.
e Festival Internacional de Coros de,)~~i
,. ~,l_h 'Porto Alegre, que, desde o ano passado;~;;,;\o.l_...,_,
1
~f J\ • 'se realiza simultaneamente ao Porto Ale·A~Wi\'·
.gre Em Canto. A intençãoinicial era deil't/~l'"
I:~ -0';.> promover o evento no Dia de Santa Ce- -1~. :.
~-,'~.,,;; 1 cílía, padroeira da música. Mas novem-v; ·: / :·,:<,'''
. ., ·{. bro '_ a data da santa é o dia 22-ainda, -,-,:,e-,'
tf·,;, vai demorar para chegar. O Dia de Sãoii·,t, ,,- l '1~ Pedro apareceu como o mais adequado. ,;;:_-.
.->: A Fecors teve de suar para organizar tu- ··'. ·
\ •• < do em menos de um mês: contatar pre-,•'ê; ;·
Jt:::, feituras, secretarias de cultura, corais:·';'Õ:·
'-Em muitas cidades, o Canta Província ·· '
l 1 'de São Pedro ocorre simultaneamente a •;', ,
fJ" eventos já programados. Em Porto Ale- ·
t.i gre, isso foi um problema. A primeira
. }H 'idéía foi de levar os coros para a Cat_ e- ,_· ..
di_:u Metropoli~a. ~ão deu. A Igreja de ) _:[;
f!i- Sao Pedro também já estava ocupada. A·,-,·,,;;
apresentação da Capital será, então, na .
I nun;: Igreja São José (contará com o Coral 25 ,;·-,:
de Julho, o Coral da AABB de Porto:'':
Alegre e o Coral da UFRGS). Em outras , · · • .
i;
. cidades, o evento coincidiu com encon- ·". · ;,
.tros de música coral. ·
·
· A vice-presidente da Fecors, Marta ./
t>l1\,\\
diz que um dos objetivos do ::.
~ \)·~~,. Mühle,
Canta Província de São Pedro é revelar 'l · · ..
~,\ '.~'- · ·o que os corais do Interior estão fazendo. - ·'·
l· · 'Atualmente, segundo Marta, há mais de 1 : ·.
r
2 mil coros no Estado. O Vale do Sinos e '~"'
:,
o Planalto Médio são as regiões que con- . ·'
( ·
.centram o maior número de grupos vo-,,,-,';'
1
', · ~( cais. "Há uma grande variedade de re- . ·
l,
pertório e estilo", observa Marta Lühte. _,.
)": i~i!.l Este ano, o Canta Província de São Pe- .
i·u•, dro não terá um programa comum, mas, ";'
.n·,' Pafª. 1997, planeja-se a execução de, no v ,
,
.mnum o, uma mesma peça em todos os ,.-_
'concertos.
· ·-- ·-: :;,
),;~
Segundo Marta, o canto coral encon- ·
1
ii·i:,,, · tra-se em amplo crescimento no Rio
,
· · Grande do Sul. "Cada vez há mais alu-
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CAMAQUÃ
Cine Teatro Coliseu

19h

~

Clube Recreativo e Cultural Oriente 20h

l

i·. Ulbra
CANOAS
(auditórto 220, prédio 1) 20h30min
CARLOS BARBOSA

Igreja Matriz

18h

~ ESTÃNOA VELHA

Igreja Sagrado Coração de Jesus

18h

FARROUPILHA

Igreja Nossa Senhora do Rosário
1Bh30mln
da Pompéia
GUAIBA

Igreja Nossa Senhora da Paz

20h30min

LAJ EADO

Colégio Evangélico Alberto Torres

1
1

1

20h

NÃO-ME-TOQUE

Igreja Católica

19h

NOVO HAMBURGO

Basilica Catedral São Luiz

18h

PELOTAS

Colégio Gonzaga (auditório)

20h

PORTO ALEGRE

1~

Igreja São José

~

Praça Saldanha Marinho

f

~i;' ·_ .'

,

Os espetáculos do Canta Provinda de
São Pedro serão realizados em 17
municlpios do Rio Grande do Sul.
Confira abaixo os locais e os horários
de cada um.
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MARCO AURÉLIO E
OS FATOS DA SEMANA

O evento "Canta_Proyíncia de São Pedro" promove apresentações de coros em 17 municípios gaúchos
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ZERO HORA - SÁBADO, 29 DE JUNHO DE 1996
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19h

SANTA MARIA

ffh

SANTA CRUZ DO SUL

1

Paróquia do Esplrito Santo

18h45min

SANTO ÃNGELO

Catedral Angelopolitana

nos no curso de regência de corais da

SANTO CRISTO

UFRGS", ressalta a coralista. O Estado
foi o primeiro a fundar urna federação de
coros - a Fecors nasceu em agosto de.'
1980 - e a sede da Confederação Brasi-s
leira de Coros localiza-se em Novo
Hamburgo.

Igreja Matriz de Santo Cristo

20h

1

19h
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