
 

 
Departamento de Comunicação 

 

                                                                                     Clipping 

Veículo: Gazeta do Sul    

Editoria: Notícias 

Local/Abrangência: Santa Cruz do Sul/RS 

Link/Página: https://bit.ly/2PtIy4E 

Abertura da Christkindfest ocorre neste 

sábado em Santa Cruz 
A programação do evento este ano está centralizada na Praça Getúlio Vargas 

Foto: Rodrigo Assmann 

Show de fogos é uma das atrações do evento a partir das 20h30, na 

Praça Getúlio Vargas 

Bênção ecumênica, show de fogos, chegada do Papai-Noel e o espetáculo de Natal do coral infantil 

do projeto Prelúdio, coordenado pelo músico Veco Marques. Essas são algumas das atrações da 

abertura oficial da Christkindfest, a Festa de Natal de Santa Cruz do Sul, que ocorre neste sábado, 

às 20h30, na Praça Getúlio Vargas. 

Realizada em parceria pela Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp) 

e Município, a Christkindfest é considerada um dos principais do gênero no interior do Rio Grande 

do Sul. A programação do evento, este ano centralizada na Praça Getúlio Vargas, segue até o 

próximo dia. A Casa do Papai-Noel ficará aberta diariamente, de 9 a 23 de dezembro, das 18h30 

às 22h30, com a presença do Bom Velhinho recebendo os pedidos e distribuindo balas. 

A programação artística e cultural está prevista para o palco de apresentações na Praça Getúlio 

Vargas, viabilizado com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul (LIC-

RS). Dentre as atrações, destaque para três concertos: Orquestra de Violões de Gramado, dia 9; 

Orquestra Rosariense, dia 15; e Orquestra e Coro da Unisc e convidados, dia 16. Também haverá 

apresentações do espetáculo de teatro O quarto dos Brinquedos,  dias 11, 13, 18, 19 e 23;  e dos 

espetáculos Natal em Cordas, com Marcelo Caminha, dia 15, e Especial de Natal, com o músico 

Evandro Martins e sua filha, dia 21. Também integram a programação os jovens tenores do Brasil, 

Vitor Delazeri Fernandes e Juan Pablo Feltrin Rodrigues, de 15 anos. Eles se apresentam na Praça 

Getúlio Vargas no dia 20, às 21 horas. 

O Prelúdio, programa de extensão do IFRS – Campus Porto Alegre na área de ensino musical, tem 

como proposta desenvolver a musicalidade de crianças e jovens da comunidade, ensinando-os a 



cantar, tocar e integrar a música no cotidiano, por meio de cursos e oficinas. O Prelúdio teve sua 

origem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na década de 80, e desde 2009 faz parte 

do IFRS – Campus Porto Alegre. 

Coro e orquestra 

O coro infantil é um dos grupos musicais do projeto Prelúdio. Tem uma história de mais de 25 anos, 

desde quando estava vinculado à Ufrgs. No coro infantil, crianças de 8 a 12 anos cantam repertórios 

de estilos diversos, do uníssono a três vozes. Já a orquestra juvenil é uma das oficinas do Prelúdio, 

com a participação de alunos de 13 a 17 anos. 


