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MAKELY KA SE INSPIRA
NNOO SSEERRTTÃÃOO DDEE RROOSSAA

O compositor Makely Ka fez
um mergulho nas raízes da cul-
tura popular brasileira, com
elementos da tradição popular
e oral, para produzir o novo CD,
Cavalo motor, que ele lança ho-
je em Belo Horizonte, em show
onde grava também seu DVD.
O músico buscou inspiração
nos cenários do interior de Mi-
nas e do Nordeste, que são par-
te do lendário romance de Gui-
marães Rosa Grande Sertão:
Veredas. Para o evento, Makely
convidou Ná Ozzetti, Suzana

Salles e Titane. No palco, o artis-
ta é acompanhado pelos músi-
cos Rodrigo Torino (viola de 10
cordas e ukulelê), Rafael Azeve-
do (guitarra, violão dinâmico e
lep steel guitar), Paulim Sartori
(contrabaixo), Alcione Oliveira
(percussão), Analu Braga (per-
cussão), Victor Munhoz (MPC,
sintetizador modular e harmô-
nio) e Mateus Oliveira (bateria).
Contará ainda com a participa-
ção dos músicos convidados
Tabajara Belo (violão), Décio Ra-
mos (marimba), Leandro Cesar

(marimba e chori smetano), Da-
niel Magalhães e Chico Bastos
(pífanos), Yuri Velasco (bateria e
percussão), Rafael Dutra (guitar-
ra) e Mauricio Ribeiro (guitarra).
O show será filmado e transmi-
tido ao vivo pelo site:
www.makelyka.com.br.

MAKELY KA

Teatro Bradesco, Rua da Bahia, 2.244,
Lourdes, (31) 3516-1360. Hoje. às 21h. R$ 20
(inteira); R$ 10 (meia). Livre. O espectador
que for para o Teatro Bradesco de bicicleta

ganhará um ingresso.

❚❚ NATIRUTS NO PARQUE
O reggae power do Natiruts estará em BH amanhã, em
show em que a banda apresenta seu novo disco,
#NoFilter, aos belo-horizontinos, com inovação no
repertório. Com 21 faixas, além dos seus maiores
sucessos, o trabalho traz releituras de consagrados
músicos, como Charlie Brown Jr., Paralamas do Sucesso,
Bob Marly e Legião Urbana, e a faixa autoral inédita Onde
as ondas quebram. As canções seguem a trajetória do
grupo com letras que carregam importantes mensagens
de paz, harmonia, amor e respeito à natureza. O show
começa a partir das 14h, no Parque das Mangabeiras. No
evento, apresentação também das bandas 3030 (Rio de
Janeiro), Classic (de BH) e Push Dj. R$ 120 (inteira), R$ 60
(meia). Vendas nas lojas Chilli Beans (shoppings BH,
Diamond e Pátio) e on-line:
www.sympla.com.br/dobrasilsa e ingresso.com.
Informações: (31) 3889-2003.

❚❚ MARÁ DO PANDEIRO
E SEU NOVO CD
O sambista Mará do Pandeiro
lança Vários dons, sua
segunda coletânea com
músicas inéditas em uma
grande festa, hoje, no
Purarmonia Bar, às 21h. Seu
disco une clássicos do samba
e arranjos inovadores.
Produzido por Thiago
Delegado, Eric Rezende e
Misael da Hora, o CD traz as
canções Força maior, de Ítalo
Batista e Betinho Moreno;
Canto de fé, de Ricardo
Barrão e Cabral, com
participação especial do sambista Fabinho do Terreiro;
Na roda de samba, de Maria do Rosário; Sabedoria,
do Lado Raízes, e muito mais. Purarmonia Bar,
Av. Heráclito Mourão de Miranda, 2.230, Castelo, BH,
(31) 3226-2037. R$ 15.

❚❚ CHORO NA PRAÇA
DUQUE DE CAXIAS
Depois do sucesso do seu primeiro disco, Além des
nuages, a dupla francesa Aurélie e Verioca volta com um
novo disco franco-brasileiro intitulado Pas à pas, com
participação da compositora carioca Joyce Moreno e uma
versão francesa de Lôro, de Egberto Gismonti, que no CD
virou À la derive. Em comemoração ao Dia Nacional do
Choro, as francesas se apresentam amanhã no projeto
Sesc Chorinho e Samba na Praça, a partir das 19h, na
Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza.

MARCO ANTÔNIO GONCALVES/DIVULGAÇÃO

Compositor convidou para
o show de hoje Ná Ozzetti,
Suzana Salle e Titane
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