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MAKELI:
dosertão
parao
mundo
Cantor e compositor se apresenta na Grécia. Páginas 2 e 3
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Viagem
sonora do
sertão a
Tessalonica
Makely Ka realizou um
show na Womex num
momento especial de
sua carreira. Após quatro anos de envolvimento com políticas públicas (Fórum da Música
de Minas, Cooperativa
dos Músicos de Minas,
entre outros), decidiu se
concentrar novamente
ao seu trabalho musical.
Viajou por mais de 40
dias pelo sertão mineiro
e levou a experiência para o palco, explorando a
linguagem especial das
veredas roseanas.

REVELAÇÃO - Makeli levou sua sonoridade mineira, embebida na linguagem roseana, até o público internacional reunido na feira realizada na Grécia

SITE DO ARTISTA

CONVITES
Com o trabalho feito na
Womex este ano, Makely conquistou convites
para tocar no México,
Holanda, Canadá, Portugal e França. Outros lugares onde ele poderá explorar
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PROMOÇÃO PARA ASSINANTES

Poder público e
sociedade civil unidos
no Música Minas
Desde o seu lançamento, em 2009, o programa “Música Minas” beneficiou cerca de 740 artistas, por meio de 173
propostas selecionadas
pelos seus editais.
A iniciativa levou mineiros a importantes
festivais, cursos e
eventos no mundo,
além de ter realizado
ações de representação em feiras internacionais de música como: Womex (Copenhague/Dinamarca),
BAFIM (Buenos Aires/
Argentina), CMJ Music Marathon (Nova
York/EUA), CMW - Canadian Music Week
(Toronto/Canadá),
Mercado da Música Viva De Vic (Espanha),
Culturgal - Feiras das
Indústrias Culturais

da Galícia (Pontevedra/
Espanha), entre outras.
O “Música Minas” é realizado por meio da parceria firmada entre o poder
público, representado pela Secretária de Estado de
Cultura e a sociedade civil, na figura do Fórum da
Música de Minas Gerais,
que une entidades organizadas e representativas da
música como a AAMUCE
(Associação dos Amigos
do Museu Clube da Esquina), COMUM (Cooperativa da Música de Minas),
FEM (Fora do Eixo Minas), Grupo Cultural
NUC, Rede Catitu, SIM
(Sociedade Independente
da Música) e VALE MAIS
(Instituto Sociocultural do
Jequitinhonha). l
Acesseoseditais esaibamais
sobreoprogramano
www.musicaminas.com

Não recomendado para menores de 14 anos.

“ARRISCADO”
Em Tessalonica, contou
com Rodrigo Torino
(viola de 10 cordas,
ukulelê), Rafael Azevedo (violão aço,
baixolão), Alcione Alves
(percussão), Yuri Vellasco (percussão) e Ulisses
Moisés (MPC e efeitos).
“Foi um show arriscado porque trabalhei novidades no repertório,
como a moda de viola
‘Itinerário Tatarana’, falando das cidades por
que passei durante a viagem”, diz Makely Ka.
“Os shows feitos na Womex surpreenderam por
não seguirem os arquétipos da música brasileira. No meu caso, eu trouxe comigo o sertão”.

EM EXIBIÇÃO NOS CINEMAS
Assinante HOJE EM DIA que ligar hoje para
(31) 3209-8260
até 17h, poderá ganhar cortesias para o filme

As vantagens de ser invisível.
As cortesias são válidas de 2º a 5º feira
(exceto feriados).
Nossos atendentes entrarão em contato com os contemplados.

O verdadeiro C!ube de vantagens.

