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"DOMINGO NO PARQUE"
Divisão de Audiovisual - Escola de Artes visuais - Rádio Roquette Pinto
Estamos enviando, para inclusão na seção de serviços desse veículo,
a programação de lançamento da, série "Domingo no Parque", série es
sa que será gravada ao vivo pela equipe de externa da Rádio Roquet
te Pinto, e mandada ao ar na semana seguinte, dinamizando assim a /
nova program&çao da rádio com um programa ao vivo que apresentará /
velhos e novos valores nas artes em geral.
PROGRAMAÇÃO DE 5ABADO E DOMINGO NO PARQUE IAGE
Sábado - Dia 15 - 20 hs

- TEATRO*

"MIDRAJ CD NEDE"

Direção: Renan Tavares
Coordenação: Renan Tavares
21 hs

- MÚSICA:

Paulo Soledade
BAMBA MULEQUE
Grupo Semente
Luís Mendes Junior
Raimundo Sodré

Domindo - Dia 16 - 19 hs - Cinema: "0 Grande Circo Místico" de
João Carlos Horta
"Rocinha" de S. Péo
"Primeiros Cantos" de S. Sânteiro
"Cinco Poetas" de Luís Gleiser
20 hs - Másica: Mirabô
Terezinha de Jesus
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Wilson ^achstça
Jorge D'Angô
Magia Branca
Poesia: Nuvem Cigana,

Vida de Artista,

etc.

A Rádio Roquette Pinto, emissora que vem tentando fazer uma progra
mação moderna e honesta, fugindo as imposiçoes das gravadoras, a

/

INECOM e a Escola de Artes Visuais agradecem o empenho desse veículo de
informação, no sentido de tornar realidade e firmar o significado
desse trabalho cultural que já se reflete em outros polos de atividades
artísticas

do Rio de Jvneiro. Voltaremos a apresentar e realizar

eventos semelhantes ainda esse ano, com os mesmos propósitos e
espírito de colaboração.

Sem mais,
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