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Dança: Tangos Brasileiro
O espetáculo propõem o encontro entre o esquecido tango brasileiro de Chiquinha Gonzaga e o tango portenho de Ernesto Nazareth. Os
bailarinos Camila Bosso e Ricardo Januário vivenciam as dualidades presentes no tango, como masculino e feminino e a ternura e
agressividade. Apresentação no dia 17/11, sábado, às 15h30.

