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Flautista e escritora americana Julie Koidin faz lançamento do seu primeiro livro ‘Os Sorrisos do Choro’,
com roda de choro no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2011

A flautista e escritora americana Julie Koidin, bolsista da Comissão Fulbright, está no

Brasil para apresentações e lançamento do seu primeiro livro Os Sorrisos do Choro. No Rio

de Janeiro, ela promove uma roda de choro gratuita na quinta-feira, dia 14 de julho, às

17h30.  Músicos podem levar seu instrumento e participar.

 

O livro Os Sorrisos do Choro é fruto de sua pesquisa sobre o chorinho. A paixão de Julie por

este gênero musical começou em 1995, quando atuava como flautista concertista em sua

cidade natal, Chicago, Illinois, logo após receber um disco com músicas de Pixinguinha

tocadas pelos flautistas Altamiro Carrilho e Carlos Poyares.

 

Foi amor à primeira ouvida, como ela mesma diz. A partir daí, o choro e o Brasil a fisgaram

para sempre, o que levou Julie a aprender português e a fazer dezenas de viagens entre Rio

de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Recife e São Paulo, para entender mais sobre esse gênero.

Além de flautista e solista atuante, Julie é também professora e musicista de câmara. Veio

ao Brasil pela primeira vez em 1997 e desde então retornou outras 14 vezes.

 

O livro foi, em parte, financiado pela Comissão Fulbright. São mais de 500 páginas e 52

entrevistas realizadas com músicos como Altamiro Carrilho, Hermeto Pascoal, Nailor

Proveta, Carlos Malta, Izaías do Bandolim, Henrique Cazes, Guinga e Sivuca.

 

Julie foi quatro vezes bolsista da Fulbright Comission: no Brasil (2002), Noruega (2005); Nova Zelândia (2006) e Sérvia (2008). Em

2002, Julie ministrou aulas na UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) e masterclass nas Universidades Federais

de Natal, Recife e Brasília. Fez apresentações de choro nos Estados Unidos inclusive em Washington, D.C., durante a convenção

realizada pela National Flute Association.

 
Mais informações:
Roda de Choro com Julie Koidin e Convidados

14/07/11 – quinta – a partir de 17h30 – Grátis (Músicos podem levar instrumentos)

Duração 2h – Livre

Livraria da Travessa – Travessa do Ouvidor, 17, Centro
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