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RelP: Coleção A rt istas da Granado

promete conquistar as naillovers!

A linha reúne característ icas de
importantes movimentos art ísticos:
impressionismo, abstrato e o moderno.
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RelP: Vitor ino Campos apresenta

coleção elogiada por Constanza

Pascolato no SPFW 2014

Segundo a kaiser brasileira: "Nasce uma
estrela - o Sportswear de Vitorino
Campos"

Resenha BN

Em Salvador, diretor da aposta

alemã ao Oscar abre Panorama

Internacional Coisa de Cinema

A seção mais aguardada da abertura da
nona edição do Panorama Internacional
Coisa de Cinema, realizada na noite desta
quinta-feira (31), no Espaço Itaú de
Cinema - Glauber Rocha, exibiu a aposta
alemã ao Oscar 2014 de “Melhor Filme
Estrangeiro”. “Duas Vidas”/ Zwei Leben é
o terceiro longa do diretor alemão Georg
Maas, que acredita ter encontrado nesta
produção a forma mais acertada de
contar uma história que sempre lhe
interessou: o passado nazista e os
segredos da Stasi, polícia secreta e de
inteligência da Alemanha Oriental. O BN
entrevistou o cineasta. Confira!
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Pernambucano Siba e coletivo Ponto BR fazem

show  gratu ito no Pelourinho

Tw eet 2    Curtir 59

Para promover o diálogo entre a música de raiz e a produção contemporânea brasileira, o

colet ivo  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. 

 

Acompanhado por Mestre Nico (percussão), Leandro Gervazio (tuba), Felipe Faraco

(teclados) e Thiago Babalu (bateria), Siba (voz e guitarra) apresentará, entre outras

músicas, “Ariana”, “Preparando o Salto”, “Brisa”, “Cantando ciranda na beira do mar”, além

de “Canoa furada” e “A bagaceira”, ambas gravadas com a Fuloresta, grupo formado por

músicos tradicionais de Nazaré da Mata, que ganharam nova versão no disco.

 

A proposta do coletivo Ponto BR é apresentar o Brasil que o Brasil urbano desconhece. O

repertório de "Na Eira" é composto de cocos, cirandas, carimbós, bumba bois e tambor de

mina, entre outros gêneros, e explora a possibilidade desses diálogos com o uso de bases

pré-gravadas e recursos cênicos de dança.

 

Serviço

O QUÊ: Ponto BR (Na Eira) e Siba (Avante) - Noite Natura Musical

QUANDO: 21 de setembro, sábado, às 20h30.

ONDE: Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho – Salvador (BA)

QUANTO: Grátis
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Réquiem, o

astral

acabou!
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"Prezados,
guardem esta data: setembro
de 2013! Data emblemát ica
que, tal qual uma queda da
Bastilha que marcou o fim da
Idade Média, a saída de Bell
da maior banda de axé de
todos os tempos, o Chiclete,
marca definitivamente o que
prego há mais de três anos: o
fim claro do axé enquanto
mercado! O astral acabou,
parafraseando os Beatles!"

Depois da queda, o

co ice!

18/09/2013 10:36

"Em relação ao mercado, eu
já sabia há muito tempo que
o axé music t inha realizado
seu ciclo, que apenas
sobreviveria por pouco
tempo, aqui e ali com um
Durval, uma Ivete e agora não
mais com o Chiclete."
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