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Desde o seu lançamen-
to, em 2009, o progra-
ma “Música Minas” be-
neficiou cercade740ar-
tistas, por meio de 173
propostas selecionadas
pelos seus editais.
A iniciativa levoumi-

neiros a importantes
f e s t i va i s , cu r sos e
eventos no mundo,
além de ter realizado
ações de representa-
ção em feiras interna-
cionais de música co-
mo: Womex (Cope-
nhague/Dinamarca),
BAFIM (Buenos Aires/
Argentina), CMJ Mu-
sic Marathon (Nova
York/EUA), CMW - Ca-
nadian Music Week
(Toronto/Canadá),
Mercado daMúsica Vi-
va De Vic (Espanha),
Culturgal - Feiras das
Indústrias Culturais

da Galícia (Pontevedra/
Espanha), entre outras.
O “MúsicaMinas” é rea-

lizado por meio da parce-
ria firmada entre o poder
público, representado pe-
la Secretária de Estado de
Cultura e a sociedade ci-
vil, na figura do Fórumda
Música de Minas Gerais,
queuneentidades organi-
zadas e representativas da
música como a AAMUCE
(Associação dos Amigos
doMuseu Clube da Esqui-
na), COMUM (Cooperati-
va da Música de Minas),
FEM (Fora do Eixo Mi-
nas), Grupo Cultural
NUC, Rede Catitu, SIM
(Sociedade Independente
da Música) e VALE MAIS
(InstitutoSociocultural do
Jequitinhonha). l
Acesseoseditaisesaibamais

sobreoprogramano
www.musicaminas.com

Makely Ka realizou um
show na Womex num
momento especial de
sua carreira. Após qua-
tro anos de envolvimen-
to com políticas públi-
cas (Fórum da Música
de Minas, Cooperativa
dos Músicos de Minas,
entreoutros), decidiu se
concentrar novamente
ao seu trabalhomusical.
Viajou por mais de 40

dias pelo sertão mineiro
e levouaexperiênciapa-
ra o palco, explorando a
linguagem especial das
veredas roseanas.

“ARRISCADO”
Em Tessalonica, contou
com Rodrigo Torino
(viola de 10 cordas,
ukulelê), Rafael Azeve-
d o ( v i o l ã o a ç o ,
baixolão), Alcione Alves
(percussão),YuriVellas-
co (percussão) e Ulisses
Moisés (MPC e efeitos).
“Foi um show arrisca-

do porque trabalhei no-
vidades no repertório,
como a moda de viola
‘Itinerário Tatarana’, fa-
lando das cidades por
quepassei durante avia-
gem”, diz Makely Ka.
“Os shows feitos naWo-
mex surpreenderampor
nãoseguiremosarquéti-
pos da música brasilei-
ra.Nomeucaso, eu trou-
xe comigo o sertão”.

CONVITES
Com o trabalho feito na
Womex este ano, Make-
ly conquistou convites
para tocar no México,
Holanda,Canadá,Portu-
gal e França. Outros lu-
gares onde ele po-
derá explorar
os caminhos
do “Cava lo
Motor”, um
trabalho mul-
tiartístico que
culminará em
um disco, um li-
vro e uma exposi-
ção fotográfica.
“Nesse momento, to-

da imprensaestá centra-
da no Pará, que é o
‘hype’ do momento.
Mas o que estamos fa-
zendo em Minas é dife-
rente. É história. É um
trabalho gradativo de
construçãodeuma cena
muito significativa”, afir-
ma Makely, para quem
os três showcases ti-
nham uma identidade
mineira, mesmo sendo
representantes de sono-
ridades muito diferen-
tes. “Nossa música não
é classificável, mas to-
dos identificam como
de Minas”. (CO) l

*As passagens da repór-
terforamcusteadaspelo
EditaldeIntercâmbiodo
ProgramaMúsicaMinas

paraacobertura
jornalísticadaWomex

Poder público e
sociedade civil unidos
noMúsicaMinas

Viagem
sonora do
sertão a
Tessalonica

ALÉMDISSO

Alémdanoitemineira,o
Brasilestevemaisumavez
representadona
programaçãooficialda
Womex.Dessavez,quem
subiuaumdosprincipais
palcosfoioviolinista
RicardoHerz,quese
apresentouaoladodeMichi
Ruzitschka(violãosete
cordas)ePedroIto(bateria
epercussão).

Asmúsicasapresentadas
fazempartedorepertório
doúltimodiscodeHerz,
“AquiÉMeuLá”,lançado
emjulhodesteano.Aforma
espontâneaeanimadacom
queoinstrumentistainsere
oviolinonamúsica
brasileiraconquistoua
atençãodosprodutores
estrangeiros.
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PROMOÇÃO PARA ASSINANTES

Nossos atendentes entrarão em contato com os contemplados.

O verdadeiro ! de vantagens.C ube

As cortesias são válidas de 2º a 5º feira
(exceto feriados).

Assinante HOJE EM DIA que ligar hoje para
(31) 3209-8260

até 17h, poderá ganhar cortesias para o filme

As vantagens de ser invisível.

EM EXIBIÇÃO NOS CINEMAS
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“Nossamúsica

não é
classificável,
mas todos
identificam

como deMinas”
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