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Lançamento de "O toque de cada mestre" será celebrado no CineSom 3, evento que reúne
cinema e música ao vivo

Com música, audiovisual e confraternização, a terceira edição do CineSom é gratuito e conta
com ensaio aberto da Banda da Lapa, lançamento do caderno audiovisual 'O toque de cada
mestre' e exibição do documentário 'Tocar na Banda', além de lanche comunitário e jam
session.

O toque de cada mestre

Para fortalecer o ensino de música que faz parte da história da Banda da Lapa, gestora do
Ponto de Cultura Educação Musical Popular, a interação estética entre audiovisual, imagem,
sons e memórias produziu, ao longo de 2013, videoaulas que abordam conservação dos
instrumentos de sopro, técnicas de estudo, regência, ritmo, improvisação e os sentidos da
música para a vida.

O processo integrou músicos e amigos da Banda da Lapa na produção de um caderno de
música acompanhado por DVD, para ser utilizado por músicos e musicistas de todas as
bandas, para mestres e aprendizes de todas as idades.

O Cine Som 3 será realizado no próximo sábado, 07 de dezembro, às 17 horas, na Freguesia
do Ribeirão, com início na praça e termino na sede da banda. A entrada é franca, no entanto os
participantes podem contribuir levando um prato doce ou salgado para o lanche comunitário.
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Serviço

O quê: Cine Som 3

Quando: 07/12/2013 –sábado, às 17h

Onde: Na praça e na sede da Banda da Lapa, na Freguesia do Ribeirão da Ilha

Quanto: gratuito
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