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Para promover o diálogo entre a música de raiz e a produção contemporânea brasileira, o
coletivo Ponto BR, que está em turnê do disco “Na Eira” e o cantor pernambucano Siba,
que apresentará músicas do seu álbum mais recente, “Avante”, se encontram no próximo
dia 21 de setembro em um show gratuito no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho. A Noite
Natura Musical começa com o coletivo subindo ao palco às 20h30 e, na sequência, é a vez
do músico pernambucano se encontrar com o público baiano.
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Acompanhado por Mestre Nico (percussão), Leandro Gervazio (tuba), Felipe Faraco
(teclados) e Thiago Babalu (bateria), Siba (voz e guitarra) apresentará, entre outras
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