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AGOSTO

CAETANO VELOSO
Show do CD Abraçaço
O baiano chega ao Vivo Rio para gravar o DVD
Multishow Ao Vivo Caetano Veloso Abraçaço,
nos dias 16 e 17 de agosto. Abraçaço sugere
não só um abraço grande, mas abrangente. O
show vai contar com praticamente todas as
músicas do último álbum Zii e Zie, canções do
disco Cê e clássicos da carreira.

70 ANOS DE EDU LOBO
Edu Lobo comemora 70 anos de vida e 50 de carreira com
um show no Theatro Municipal. O evento acontece no dia
29 de agosto, às nove da noite, data de seu aniversário.
A apresentação vai contar com participações de grandes
nomes da música. O show será gravado e vai virar o DVD
de comemoração dos 50 anos de carreira.

FAGNER
40 ANOS DE CARREIRA
O show acontece no Vivo Rio, dia 31 de
agosto. Para comemorar esta data tão
especial, o cantor apresenta o show em
comemoração a quatro décadas de palco
e vai viajar o Brasil mostrando os seus
grandes sucessos.

NAMÍBIA, NÃO!
A peça que marca a estreia de Lázaro Ramos como
diretor volta em temporada carioca (até 15 de setembro),
no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema. O espetáculo
conta a história de dois primos que, presos em um
mesmo apartamento, começam a repensar suas vidas e a
identidade de cada um.

EXPOSIÇÃO A HERANÇA DO SAGRADO: OBRAS-PRIMAS DO VATICANO E DE MUSEUS ITALIANOS
Mais de cem obras-primas vindas dos Museus do Vaticano e das principais instituições italianas como o Museu
do Palácio Venezia e a Galeria Borghese, estão reunidas na exposição “ A Herança do Sagrado: obras-primas
do vaticano e de museus italianos. Museu Nacional de Belas Artes, no Centro do Rio. Até 13 de outubro. De
segunda a sábado, das 17h às 21h e nos domingos é de graça.

SETEMBRO

DANIEL BOAVENTURA - O GALÃ DA VOZ
O cantor passeia por standards da música norte-americana, com
releituras de sucessos que marcaram época nas vozes de Frank
Sinatra, Louie Prima, Frankie Valli, Joe Cocker, Sammy Davis Jr., Elvis
Presley, Barry White e Abba,. Também relembra famosas canções
italianas, como “Champagne”, “Amore Scusami” e “Mambo Italiano”
No Vivo Rio, dia 5 de setembro.

LEANDRO HASSUM - COMÉDIA COM TRADUÇÃO EM LIBRAS
Lente de Aumento é o espetáculo que mostra pequenas coisas da vida que estão à nossa volta e
que nunca tivemos oportunidade ou paciência para analisar. Envolvente, carismático e com a sua
reconhecida capacidade de improvisação, Leandro Hassum interage em vários momentos com a
plateia convidando todos a reﬂetir sobre quão ilógico pode ser aquilo que chamamos de cotidiano.
Dia 25 de setembro, no Vivo Rio

