Nota de Imprensa

Santander Cultural recebe Oliver Forel para show e
marterclass
■ Acordeonista e compositor suíço apresenta sua música e ministra encontro de
acordeom aberto ao público.

Porto Alegre, 14 de novembro de 2016 – Na reta final dos shows musicais do ano, o
Santander Cultural recebe o acordeonista e compositor suíço Olivier Forel, dia 19 de novembro,
para marterclass gratuita, às 13h, e show, às 17h. Apresentação no Átri é solo.
O artista descobriu o piano e o jazz aos 14 anos, e a partir desse momento o swing
deste ritmo tomou conta de sua vida. Em 1980, mudou-se para Paris, para fazer dois
semestres de música na CIM. Voltou para Suiça e começou a tocar profissionalmente,
estudando também na escola de jazz de Berna. Tocou com nomes como os cantores Michel
Bühler e Pascal Rinaldi e montou com Isalya Wuhl o duo Tangolisa, além de realizar trilhas
sonoras para peças teatrais.
Hoje, Oliver Forel reside na cidade suíça de Neuchâtel e viaja constantemente para
várias partes do mundo em busca de novos horizontes musicais. Atua ao lado de nomes como
o violonista gaúcho Felipe Azevedo, com quem gravou o álbum Identidades, os irmãos
Coulibaly, de Burkina Faso, o colombiando Carlos del Valle.
Dia 19, Forel realiza a masterclass Como nasceu o acordeom? Piano dos pobres ou
órgão dos ricos?, às 13h na Sala Multiuso. O público alvo são estudantes do acordeon e
profissionais do instrumento. No encontro, o músico apresenta um breve histórico do
instrumento, técnicas do instrumento, ritmos e escolha de repertório. A entrada é por ordem de
chegada.
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Entrada Franca

R$ 12,00 - Instrumental
(Suiça)

Horário de funcionamento
Ter a sábado, das 10h às 19h
Domingos, das 13h às 19h
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h
Não abre aos feriados
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