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NO "TEATRO GIL VICENTE",
EM 22 DE MARÇO As 18 HORAS

SONJA KEHLER
TIrou o curso de' Teatro na Escola Superi or de Teatro
de Le ipz ig.
Em vário s .8nos de actIvidade como actriz nos palcos
da RDA . interpre tou v ári as p ersonag ens das peças de
Brecht, facto Que a leli ou a can tar. e em 1967 c onquI sta
o pr ém io especi al da Radio dIfusão da RDA .
no primeIro Fest Ival de (rC ha nson sl) da RDA.
Depois da sua p ri meira actuaç ão no Outono de 1968
entl1'5 lasm a um grupo de jovens compositores Que
musicou pa ra ela poemas de B.recht . aparecendo ass im
com reportór io p ró prio .
Algumas d as s uas «ch ansons.; co nt êm elemen t o s de jaz z.
e com elas c.ont rastam algu ma s compo siçõe s de música
de câm ara . de certo nivel cláss ico .

Os discos . a Rádio . a TV. e as · <<tournáes» que tem
feito pelo estrangeiro . cantando em dillersas línguas.
t6m-na ocupado permanentemente nestes últimos anos.
Cantou já na Polónia. Checoslolláquia. Bulgária. Argélia.
Suéc ;a. Dinamarca. Luxemburgo. Finlandia . Alemanha
Federal . e agora Portugal.
(t A cOisa mais difíc il e de maior alcance neste t ipo de
actuação é at ingir o carácter da inconfund i bilidade». diz ela.
Mas fOI de facto o que ela conseguiu atingir. Ela é
inconfundíllel.
Tal como Bertolt Brecht exig ia. Sonja ev ila pos ições
de cantora mas observa sempre o gesto da actriz .
No seu programa . Sonja inclu irá canções de :
Brecht / We" : «O Círculo do Giz Caucasiano» e "Opera
dos três Vinténs»
Brecht / Eisler : " OS Dias da Comuna » e " Cabeças
Redondas . Cabeças Pontudas » e " Schwed( na 2'
Guerra Mundia l»
E ainda canções de Welner1 . Tuc holsky .A ltenberg .
Paul Dessau . Rudolf Wagner -Régeny .
Em Portug al Son ja Kheler será acompanhada ao p lano por
Berna "Wefe lm eye r

VENDA DE BIlHETES

Nos dias 19,20,21 Março na sede da
AS8ociaçio Portugal-R.D.A.,Rua Rosa

Falc~o

9,4 9 ,das lT la 19H e das 21M 30 lls 23 H.
Nas bilheteiras do Teatro Gil Vicente
o
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