
Em uma iniciativa dos cônsules honorários do Brasil em Duesseldorf, Max Krieger, e da Alemanha em Minas

Gerais, Victor Sterzik, vem para o Brasil um evento cultural que fez o maior sucesso na Alemanha, no último

mês de Agosto deste ano.

O tenor italiano Cristian Lanza, a Soprano Italiana Silvia Rampazzo receberam o Tenor Brasileiro DOM

(Roberval Cardoso) e juntos, através do intercâmbio musical, emocionaram o público Europeu.

No repertório, não faltaram Árias de Óperas e o melhor da Música Popular Brasileira, na interpretação de um

Tenor lírico, acompanhados de Orquestra.

Cristian Lanza, neto do consagrado ator e tenor Mário Lanza, herdou o talento musical de seu avô e hoje é

referência na Europa em música clássica.

DOM, artista conhecido no segmento de música popular no Brasil e integrante da dupla sertaneja Dom &

Juan, é tenor e tem como paixão e formação a música erudita, o que lhe permitiu surpreender o público

europeu, inclusive com releituras de clássicos brasileiros como “Aquarela do Brasil (Ari Barroso) e Garota

de Ipanema (Tom Jobim).

O evento contará também com a presença do renomado Igor Budinstein como regente convidado, que regeu

na Orquestra Sinfônica de Duesseldorf durante 5 anos anos e atualmente reside em Berlim.

Com o apoio do Governo de Minas e a parceria entre as cidades de Düsseldorf e Belo Horizonte, os artistas

se apresentarão no Palácio das Artes, nos dias 21 e 22 de Novembro deste ano.

Esse acontecimento faz parte de uma série de trabalhos para promover o intercâmbio cultural e econômico

entre as duas cidades e os estados de MG e NRW.

Apoio:

IGOR BUDINSTEIN

Press Release

Palácio das Artes

21/11 ás 12:00 horas

Entrada franca

22/11 ás 20:30 horas

Entrada: meia: R$ 10,00

Inteira: R$ 20,00

Patrocinadores:

TENOR

SOPRANO

TENOR

REGENTE

Sinfônicas e
Concerto

Árias e
Canções


