APRESENTAÇÃO beneficente:renda do espetáculo "Gala 20", da
Academia de Ballet Juliana Omatí, será revertida para o projeto de
restauraçãoda Catedral Metropolitanade Campinas. Correio PoQular,
Campinas,27 set. 2002.
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RENDADOESPETÁCULO
'GALA 20', DAACADEMIA
DE
BALLETJULlANAaMATI,SERÁREVERTIDA
PARAO PROJETO
DE
RESTAURAÇÃO
DACATEDRAL
METROPOLITANA
DECAMPINAS
DoCoRREIOPOPULAR
Com a música Roxanne, inspirada em cenas
do filme MQulin Rouge, O Amor em Vermelho,
om ingressos esgotados para a a coreógrafa Renata Christofoletti lembra os
apresentação de hoje, a Academia famosos musicais do cinema e da Broadway:
de Ballet Juliana Omati comemo- No encerramento, a coreografia Amor I Loue
ra 20anos de fundação com o espe- You,assinada por Juliana Omati, homenageia
táculo Gala 20, em cartaz hoje e o público e os amantes da dança.
amanhã, às 21h, e domingo, às 19h,
no teatro do Centro de Convivência Cultural.
JULIANA OMATI
O espetáculo, com uma hora e meia de duraBailarina, coreógrafa e diretora da acadeção, traz coreografias de balé clássico e con- mia que leva seu nome, Juliana Omati iniciou
temporâneo e sapateado, assinadas por artis- os estudos com dança aos cinco anos. É fortas de todo o país. Toda a renda será reverti- mada e tem especialização em balé clássico
da para o Projeto de Restauração da Catedral desde 1977.Em 1978,cursou aperfeiçoamento
Metropolitana de Campinas.
no Birmingham Ballet School, em Alabama,
Gala 20 anf)s apresentará coreografias de Estados Unidos.
balé assinadas, por Eduardo Bonnis, Lilian
Foi professora no Studium Ballet, ConserJudith e pela própria Juliana Omati. Asapre- vatório Campinas e Academia Arlete Cervosentações de sapateado espanhol (flamenco) ne. Até, em 1982,inaugurar a Academia de
e norte-americm6 foram criadas por Heloal- Ballet Juliana Omati, iniciando o projeto de
do Castello e Si1va,Meg Lovato, Thaise Fran- profissionalização e divulgação da dança em
chi, Kiki Pêgas,,EdnéiaMoretto, Caroline Gui- Campinas.
marãese Karina Maganha e serão apresentaê.
GaIa 20 anos - Espe tá cu Io d a Ad
ca emla
. de Ba IIetJ uIla"
dasnoproscêrilo(emfrenteaopalco)comtrilha s?n~ra
cusslomsta

esP.ecl~lm.ente ~omposta pelo percampmelro
Dmg Dong.

na Omatti. Hoje e amanhã, às 21h, e domingo, às 19h,
no teatro interno do Centro de Convivência Cultural (Pra-

O programa ainda terá balé de repertório
(Coppélia, Paq4t(á, Elarlequinadee Corsário).

,ça Imprensa Fluminense,sjn.2, Cambuí,fone: 32525857). Preço:R$ 10.

