Banda EntreTantos promove músicas autorais
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A banda EntreTantos está em seu terceiro ano de atuação no IFRS - Campus Farroupilha,
promovendo vivência, aos estudantes, servidores e egressos participantes, em uma banda de
música autoral, em busca da criatividade e formação crítica e estética dos estudantes. A ação
também propõe um intercâmbio cultural com as escolas estaduais e instituições públicas
(como atividades da Prefeitura Municipal e Biblioteca Municipal) de Farroupilha. Por meio da
música, cria-se um ambiente de troca de conhecimentos com músicos e artistas das escolas
estaduais em que, desde 2017, a banda propõe apresentações ao lado da comunidade. Neste
ano, o projeto da banda está interligado com o Programa Música na Escola: IFRS e
Comunidade e os eventos extensionistas de intercâmbio cultural junto a escolas: o grupo
convida a escola a chamar seus estudantes que têm interesse em música, leva o equipamento
de som e promove um mini festival na instituição. Esta iniciativa, incentiva a arte e cultura no
ambiente escolar e divulgar o nome do IFRS à comunidade, além de ajudar no enraizamento
do nome da instituição federal junto à comunidade externa (que, em Farroupilha, ainda
confunde o campus com a antiga escola técnica da UCS). Neste ano, o grupo também
completou seu repertório com dez músicas autorais de diversos tema: sociais, manipulação
midiática, valorização da vida, amizade, amor entre outros tópicos abordados nas canções
compostas pelos membros da banda. E, para registrar esse trabalho autoral, a banda gravou
um disco que deverá ser lançado até fim de novembro de 2019, intitulado "Interprete!". Será
o primeiro disco de música autoral a ser lançado por um projeto do IFRS - Campus Farroupilha
e, talvez, de todo IFRS.
Palavras-chave: Música. Criatividade. Banda. Cultura.
Trabalho executado com recursos do Edital PROEX/IFRS nº 80/2018 – Auxílio Institucional à
Extensão 2019 - Programa de Apoio Institucional à Extensão (PAIEX) do IFRS.

Mostra de Arte e Cultura IFRS, Bento Gonçalves, RS, v.4, nov. 2019.

