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2010 com muitas NOVIDADES!

“100.º Encontro da AV-Rio” na Sala Baden Powel!
comemorando nosso 9.º aniversário
com lançamento do CD “Violões da AV-Rio – vol. 3”

No dia 13 de março, às 19:00 horas, faremos um grande concerto coletivo na Sala
Baden Powel, em Copacabana, para lançar nosso terceiro CD e festejar nosso 9.º
aniversário.
Com este 100.º Encontro, estaremos encerrando nossa vitoriosa série mensal de
concertos, os “Encontros da AV-Rio”, que acontecem desde a fundação da AV-Rio.
Na próxima edição deste Jornal, e oportunamente no nosso site, divulgaremos o
programa completo e todos os detalhes deste concerto, que será, para nossos associados,
uma verdadeira festa.

Nova série “Violões da AV-Rio”
no Centro Cultural da Justiça Federal, na
Cinelândia!

Uma nova série mensal de concertos, agora sob o nome de “Violões da AV-Rio”, passa a
acontecer, também no último sábado de cada mês, às 17 horas, a partir de abril
(inclusive).
No belíssimo Centro Cultural da Justiça Federal, localizado na Av. Rio Branco, Cinelândia,
estaremos ocupando a magnífica Sala de Sessões (1.º andar), onde os Desembargadores
tinham suas mesas de trabalho. Um auditório de tamanho ideal, com excepcional acústica
para o violão e muito conforto para o público.
Num belo e muito bem conservado prédio, hoje patrimônio cultural, o Centro Cultural da
Justiça Federal tem localização privilegiada, de fácil acesso por ônibus e metro, e ainda
com fácil estacionamento aos sábados na própria AV. Rio Branco e ainda nas ruas em seu
entorno.
Nossa nova série mensal de concertos já nasce privilegiada pelo local onde acontecerá, e
neste ano trará atrações do mais alto nível, inclusive internacionais, que certamente
serão do total agrado dos nossos Associados e dos apreciadores da boa música, tendo por
meio de expressão nosso querido instrumento.
Como de hábito, .nas épocas oportunas estaremos divulgando os programas dos
concertos e todas as informações pertinentes, por meio do nosso site, e-mails e este
Jornal.

Saraus de volta ao Castelinho do Flamengo!

Estamos de volta ao Castelinho do Flamengo com nossos Saraus, uma
permanente reivindicação dos Associados que conseguimos atender graças a
convênio feito com a Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro.
Os Saraus acontecerão em todo o segundo sábado de cada mês, a partir do
próximo mês abril, das 15 às 18 horas.

Neste mês de fevereiro realizaremos um Sarau extraordinário no último sábado do mês,
dia 27, às 15 horas, para comemorar a retomada deste privilegiado espaço.
No mês de março, também em caráter excepcional, o Sarau acontecerá no 3.º sábado,
dia 20, em função da realização no dia 13 (segundo sábado) do 100. Encontro na Sala
Baden Powel.

Os ensaios da Orquestra de Violões da AV-Rio passam a ser realizados também
no Castelinho, todos os sábados a partir das 14 horas (sem prejuízo de horário
para os Saraus, nos dias em que estes acontecerem).

SARAU DA AV-RIO
AGORA DE VOLTA AO

CASTELINHO DO FLAMENGO
Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho
Praia do Flamengo, 158
Esquina Rua Dois de Dezembro – Metro Estação Flamengo
Para Associados da AV-Rio e aberto ao Público em Geral.

Dia 27 de fevereiro – das 15:00 às 18:00 horas
Voltamos ao Castelinho!
E para comemorar nosso retorno a este belo prédio, patrimônio cultural de nossa Cidade, realizaremos um Sarau especial em 27 de
fevereiro.
Compareça, traga seu violão e venha tocar conosco, comemorando este retorno ao Castelinho.
Fácil acesso, de carro, ônibus ou metro (estação Flamengo), facilidades para estacionar nas imediações, local bonito e agradável.
Associado: sua presença é fundamental para o sucesso de nossos Saraus.

AGENDA FEVEREIRO/2010
27- 15:00/18:00 hs. - Sarau da AV-Rio (**).Traga seu violão e venha tocar conosco.
Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho – Castelinho do Flamengo.
Praia do Flamengo, 158 – Flamengo – Rio de Janeiro/RJ. Esquina c/ Rua Dois de Dezembro (Metro Estação Flamengo)
06, 20 e 27 – Orquestra de Violões da AV-Rio – Ensaios abertos ao público. Entrada Franca.
Dia 16 – das 14:00 às 16:30 horas / Dia 23 – das 15 às 17:00 / Dia 30 – das 13 às 15:30 horas
UNIRIO – Prédio da Escola de Música – Sala Alberto Nepomuceno– Av. Pasteur, 436 Fundos – Praia Vermelha/Urca – Rio de
janeiro/RJ.
(**) Os Saraus são abertos aos associados e público em geral. Entrada Franca.
Informações para esta Agenda enviar até o dia 20 do mês
anterior, pelo e-mail avrio@av-rio.org.br

Venda de CDs - Promoção Especial

“Violões da AV-Rio”

Volume 1 – lançado em 2002, é hoje item de colecionador. Nele estão gravações de violonistas que
podemos considerar raras: Duo Barbieri e Schneiter, Gaetano Galifi, Duo Jodacil Damaceno e Newton
Fernandez, Gibran Helayel, Genésio Nogueira, Camerata do CBM, Sexteto Sescontu, Nicanor Teixeira,
entre outros.
Estão à venda os 10 últimos exemplares, ao preço unitário de R$ 60,00.

Volume 2 – lançado em 2004, apresenta, como convidados especiais, gravações de Sergio Abreu,

Carlos Barbosa Lima e Henrique Pinto. Destaque ainda para a faixa gravada pelo Violão Câmara Trio,
integrado por Henrique Pinto, João Luiz e Douglas Lora, e muitos outros violonistas de renome.
Está à venda a preço promocional: R$ 15,00 a unidade.
Comprando 3 você paga só R$ 35,00 (economize R$ 10,00)
Comprando 5 você paga só R$ 50,00 (economize R$ 25,00)
Para quantidades maiores, consulte-nos.

Aproveite! Tem sempre aquele presentinho que você precisa dar ao longo do ano e ter estes CDs à mão
facilita sua vida. E música é sempre um bom presente.
Para comprar, envie e-mail para avrio@av-rio.org.br informando quais e quantos CDs quer.
Você receberá a orientação necessária para efetivar a compra.
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