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Neste 10º Salão de Extensão, a Pró-Reitor ia de Extensão e o
Departamento de Difusão Cultural apostam em ações com o objetivo de
apresentar a diversidade que move culturalmente o projeto da
Universidade para esta área. Através de uma programação especial é
possível identificar como tal diversidade está na base da proposta cultural
da UFRGS - que tem como objetivo principal enfatizar o diálogo com a
cidade, fortalecendo assim o laço que une a comunidade às ações
culturais da universidade. Organizamos - especialmente para o 10º Salão
de Extensão - espetáculos, filmes, performances, concertos para
enfatizar um pouco da trajetória cultural percorrida nestes últimos tempos.
Lembramos que cada uma das ações é cuidadosamente trabalhada com
o intuito de aguçar cada vez mais o poder de reflexão e de criação do
público. Afinal essa é a nossa forma de deixar nossa marca no mundo de
quem acredita.  Programação Cultural 10º Salão Extensão  21 de
setembro  Sessão filme A fraternidade é vermelha Sala Redenção - 19h
Entrada Franca  Trois Couleurs: Rouge França, 1994 Duração: 99
minutos Direção: Krzysztof Kieslowski  22 de setembro   Cortejo
Comemorat ivo 10º Salão Extensão Campus Central  -  13h  Os
extensionistas serão recebidos e convidados a participar do cortejo
comemorativo da Extensão, congregando as diversas linhas de ação da
Extensão da UFRGS em uma performance pelo Campus Central.
Sessão filme A vida dos outros Sala Redenção - 19h Entrada Franca
Das Leben der Anderen  Alemanha, 2006 Duração: 137 minutos  Direção:
Florian Henckel von Donnersmarck  Concerto Salão de Extensão Salão
Atos - 20h e 30min  Homenagem ao 10º Salão de Extensão da UFRGS
Concerto Oficial - Maestro Osman Gioia  Solista José Milton - Trombone
Obras: A.Nepomuceno - Suíte Antiga Ferdinand David - Concertino para
Trombone e Orquestra F.Schubert - Sinfonia nº 5, em sib maior  23 de
setembro  Apresentação do grupo Jazz Gig Em frente à Faced - 12h e
30min  Jazz Gig  Formado em Porto Alegre, no ano de 2004, inicialmente
como um trio (Standardtrio), O Jazz Gig tem como objetivo tocar versões
instrumentais de standards do jazz. O grupo é composto por Kiko
Berwanger (bateria),  Gabreil Soares (trompete), Leandro Hessel (piano
elétrico), Gustavo Pessota (baixo), Luiz Mario Tavares (percussão) e
Vinícius Samios (guitarra) e Chico Gomes (trompete/Flugelhorn).
Sessão f i lme Grand Canyon - Ansiedade de uma Geração Sala
Redenção - 19h Entrada Franca  Grand Canyon EUA, 1991 Duração:
134 minutos Direção: Lawrence Kasdan   24 de setembro  Apresentação
Grupo de Dança - ESEF Em frente à Faced - 12h e 30min  Apresentação



de diferentes modalidades de dança com alunos da graduação sob a
coordenação da profa. Lisete Vargas  Oficina musical com grupo Fato
Salão de Festas - 17h e 30min Entrada franca  Oficina grupo Fato sobre
o seu processo de composição musical.  Sessão filme O Fabuloso
Destino de Amélie Poulain Sala Redenção - 19h Entrada Franca  Le
Fabuleux Destin d'Amélie Poulain França, 2001 Duração: 120 minuto
Direção: Jean-Pierre Jeunet Show com a banda Apocalypse Salão de
Atos - 20h Entrada Franca              O grupo Apocalypse foi criado em
1983 por Eloy Fritsch (Teclados eletrônicos) e colegas de colégio para
participar de festivais estudantis no RS apresentando composições
próprias. O Apocalypse é composto também por Gustavo Demarchi
(Vocal e flauta),  Ruy Fritsch (Guitarra),  Chico Fasoli (Bateria e
percussão),  Magoo Wise (Baixo).  A participação do Apocalypse no 10º
Salão de Extensão marca o lançamento do CD The Bridge of Light.  25 de
setembro  Bratchíssimo - Conjunto de Violas do Departamento de Música
da UFRGS Salão de Festas -  12h e 30min Entrada Franca  O
BRATSCHÍSSIMO - Conjunto de Violas do Departamento de Música da
UFRGS. O grupo quer explorar e divulgar a sonoridade calorosa e macia
das violas, em um repertório formado por peças de vários estilos e de
diferentes épocas da História da Música, incluindo obras de grandes
mestres da música ocidental, ao lado de compositores brasileiros
clássicos (Villa-Lobos) e populares (Pixinguinha, Chico Buarque), em
arranjos para quatro violas, alguns assinados e criados especialmente
para o grupo por Martinez.  Sessão filme Peixe Grande e Suas Histórias
Maravilhosas (Big Fish) Sala Redenção - 19h Entrada Franca  Grupo
FATO Salão de Atos UFRGS - 20h Entrada Franca  O FATO é um grupo
curitibano que, à sua maneira, elabora musicalmente a produção de
diversos poetas e compositores da cena independente. O grupo
desenvolve desde 1994 pesquisas e experimentações que consolidaram
uma sonoridade e estilo bem peculiares, reconhecidos positivamente por
críticos no Brasil e no exterior


