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08/01/2016 Memórias Líquidas - Luís Bittencourt apresenta um espetáculo de 
música instrumental inédito e inovador. O santa-mariense que mora há seis 
anos em Portugal, mestre e doutorando em percussão, traz para a cidade uma 
combinação única de música, luz, imagem e espaço. O artista, ao lado do 
guitarrista Daniel Rosa e do percussionista Rafael Bisogno, toca percussão 
orquestral, popular e étnica; instrumentos incomuns como waterphone e fontes 
sonoras experimentais, com objetos do cotidiano e elementos como água, 
madeira e pedra. A diversidade musical apresenta-se pela variedade destes 
instrumentos, bem como pela exploração sonora da guitarra acústica e elétrica. 
Um espetáculo que representa as raízes culturais de Luís, as suas memórias 
da música gaúcha e sul-americana e suas influências bastante ligadas ao rock, 
blues, jazz e à improvisação. Treze: O Palco da Cultura. Realização: 
Associação dos Amigos do Theatro Treze de Maio. Financiamento: Lei de 
Incentivo à Cultura de Santa Maria. Classificação Livre. Ingressos: R$ 20 
antecipado / R$ 15 sócios e meia-entrada / R$ 30 no dia. 
Local: Theatro Treze de Maio 
Horário: 20h30min 
Contato: 55 30286245 
 
10/01/2016 Reminiscências do Passado - O suicídio é pano de fundo deste 
espetáculo baseado na visão e ensinamentos da Doutrina Espírita. Este 
acontecimento e suas consequências, mensagem de conforto, lei de causa e 
efeito são ingredientes da montagem da Companhia Teatral Evolução. Apoio: 
Secretaria de Município da Cultura. Classificação Livre. Ingresso: 5 Kg de 
alimento não perecível. 
Local: Theatro Treze de Maio 
Horário: 20h 
Contato: 55 30286245 
 
14/01/2016 Show Nenhum de Nós - Completando 28 anos de carreia a banda 
Nenhum de Nós promete fazer uma noite mágica passando por todas fases de 
sua carreira, uma amostragem dos seus anos de estrada com musicas do novo 
CD, e claro, sem faltar os clássicos. 
Local: Itaimbé Hotel 
Horário: 22h 
Contato: 55 3220-1144 


