Projetos musicais da UFVJM apresentam espetáculos em benefício da VEM em Diamantina

Os projetos "Coral
Universitário" e "Musicais
Famosos" da Diretoria de Cultura
da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc) apresentarão dois
espetáculos em
benefício da Vila Educacional de Meninas
(VEM) de Diamantina,
por ocasião do
aniversário de 25 anos da instituição. Os espetáculos "Os Miseráveis"
e "O Fantasma
da Ópera", na versão concerto, serão
apresentados, respectivamente, nos
próximos dias 21 e 25 de novembro, às 20h00, no Teatro Santa
Isabel, em
Diamantina, e terão bilheteria a um custo de R$ 20,00 a
inteira e R$ 10,00 a
meia entrada
.

“Os
Miseráveis” conta a
história de um homem que sofre durante toda sua
vida por
causa de um erro
cometido na juventude. A saga de Jean Valjean se
passa na
França revolucionária
do final do século XVIII e início do XIX quando
monarquistas
e republicanos
lutavam pelas ruas. Perseguido ao longo de
décadas pelo
impiedoso policial
Javert por ter violado sua liberdade condicional,
busca
redenção pelo seu
passado e decide acolher a filha da prostituta Fantine.
J
avert passa a vida
perseguindo Valjean e Cosette, um casal
que enfrenta inúmeras
armadilhas do
destino.

“O Fantasma da Ópera” é um romance que conta a história dramática de um músico
talentoso que, por ter o rosto deformado, se afasta de toda a sociedade, habitando as
catacumbas de Paris. Na ópera, se apaixona por Christine, a jovem orfã a quem dá lições de
canto durante a noite. Christine reencontra Raoul, o novo patrono, que era seu amor de
infância. O Fantasma, com ciúmes, a rapta e leva para seus aposentos, debaixo da ópera,
acreditando que ela vai amá-lo. Christine arranca sua máscara para ver o seu rosto. Vê seu
rosto desfigurado e ele ordena que volte ao teatro. Ao perceber que a soprano vai fugir com o
amado, volta a sequestrá-la e decide forçá-la a casar, sob ameaça de matar Raoul. Erik
partilha um momento de intimidade com a moça, contando seu passado e chorando. Acaba
deixando que Christine parta com Raoul.
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