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PROGRAMMA 
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BEETHOVEN - VIl Symphonia 

I - ·Poco sostenuto 

Vivace 

FLORENT SCHMITT-Tragedia de Salomé 

I - Preludio e dansa das perolas 
li 

li - Allegretto 

Presto 

Os encantos sobre o mar 
Dansa dos relampagos 
Dansa do pavor ' 

III - Allegro con brio GERSHWIN - Rhapsodie in Blue 

piano e Orchestra · 
STRAUSS -- Richard Solista : S'Ouza Lima 

Burleske 

p1ano e - Orchestra 
Solista: Souza Lima 

Piano Steinway da Casa Carlos W ehrs 
2.° CONCERTO - z.a teira- 24-ás 21 horas. 

Solista: ABIGAIL DE PARECIS 

~~ 
~ 
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TEMPORADA VILLA 
LOBOS 

Primeiro concerto 
orchestral 

A "Burleske", de Ricardo I 
Strauss, é um trabalho da moci
dade, cheio porém de humour e 
com andamentos muitíssimo ca- l 
prlchosos. 

A "Rhapsodie in Blue", de Ger-
shwin, aproveita, numa improvl-

1 

sação' deslumbrante de ryt'hmos e I 
coloridos, os cufiosissimos movi
mentos de jazz, Introduzindo-lhes 

Vencendo as grandes difflculda- I tal variedade que ali vêmos tam
des do momento com a coragem 1 bem figurar, com prazer, atê um I de um heroe, deu-nos h ontem Vil- dos nossos. -:- rythmo legitima
la Lobos, no Municipal, o seu prl- mente braSileiro - que dura al

i meiro concerto de orchestra, da guns co.mpassos no . final fulgu-
1 bella série promett~da. r~nte para d:leite dos nossos ou-
i O programma compunha-se de V<dos patrlot~cos. I 
tres novidades para o nosso pu- Em ambas as peças Souza Ll
bllco: "Tragedia de Salomé", de ma fez brilhar o deslumbramento 
Florent Schmltt; "Burleske ", de I das ~uas qualid~des de pianista, 
Ricardo Strauss e "Rhapsodie in 

1 

ttio fmo na subtJleza das nuanças 
Blue '', de Gershwin, estas duas como senhor da mais perfeita vir-

i ultimas com a collaboraç5.o pre- tuosidade. 
ciosa do _ extraordinario virtuose Muitíssimo applaudido, ~oncedeu I 
que ê .Joao de Souza Lima:. alguns extras, entre os quaes 0 

· "Tango Brasileiro"• de Alexandre 
Levy . 




