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Ana Carolina
A cantora mineira apresenta show da turnê #AC ao Vivo, desdobramento de seu á1bum mais recento. O trabalho teve parce-

rias com nomes como Guinga, Edu Krieger, Antonio Villeroy, Moreno Veloso,
Chico Buarque, Chiara Civello e Carlos

foi indicado Para o
Grammy.Latino na catbgoria de Melhor
Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro
2014. No show, que tem direção de MoniRennó. O disco

que Gardenberg, vídeos serão exibidos em
telões e uma dupla de dançarinos de tango

performa durante a faixa Mais Forte. O
setlist mistura canções de seu último álbum com versões novas de antigos sucessos da caneira da cantora. Entre as novi
dades, as canções Fire, de Bruce Springsteen, uma versão para a música Periguete,

de MC Papo, e uma releitura de Coração
Selvagem, de Belchior. 16 anos.
Chevrolet Hall (5 500 lugares). Avenìda Nossa
lz09-8989.
Senhora do Carmo,250, Savassi,

-

&

Sábado (25), zzh. RS tzo,oo a RS 150,00. Bilheteria:
12hl20h (seg. a sáb.); l4h/20h (dom. e feriados).
Cc: todos. Cd: M e V. TF. www.chevrolethallbh.com.br

Aurélie & VeÍioca

A dupla de francesas é apaixonada

pelo

Brasil e canta seus temas próprios inspirados em música brasileira. Em nova passagem por Beagápara lançar o discò Pas
à Pas, as aÍtistas participam das comemorações do Dia Nacional do Choro. Junto

delas. outras atrações de peso: Flor de
Abacate e Quatro a Zero, com Toninho
Fenagutti, e o conjunto Época de Ouro,
com participação especial do bandolinista
Hamilton de Holanda. Livre.
Praça Santa Tereza. Praça Duque de Caxias, s/no,
Santa Tereza. Sábado (25), 19h. Grátis.

Coletivo Samba Noir
Sambas de antigamente, especialmente dos
anos 50, ressurgem em boas versõos no trabalho deste grupo, composto por músicos
cariocas experientes e criativos. KatiaB (voz
e guitarra), Luís Filipe de Lima (violão de
sete cordas), Marcos Suzano (ritmo e voz) e

Seruiços de venda de ingresos
lC lngresso.com, e 4003-2330. Cc todos. www.ingreso.com
lR lngresso Rapido,

e

4N3-1212. Cc D, M e V.

r,rnnnv.ingressorapido.com.br I IF Tickets for Fun,
4003-5588. Cc todos. wnnru.ticketsforfun.com.br
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Um iagunço bem versado

O músico Makely Kafaz show de lançamento de Covolo Motor,
e bastante aguardado
seu trabalho mais recente

-

veia crítica de Makely Ka é pulsante.
Uma de suas preocupações latentes

-

parece ser pensar a música brasileira
ele
é figura constanle em fóruns e debates sobre o tema. Não é somente por isso que seu
novo trabalho era aguardado. Outro motivo
- o principal, aliás é que esse seu matutar
intermitente se reÍlete positivamente em
suas canções, algo nítido e notório desde
Autófago, seu disco inaugural, lançado em
2008. 0 álbum de agora, chamado Covolo
Motor, nasceu após Makely percorrer de
bicicleta I 700 quilômetros pelo interior de
Minas Gerais, refazendo os caminhos de

-

Riobaldo, personagem de Gronde Sertão:

Veredas, o livro de Guimarães Rosa. Comer
tanta poeira ainda deve render uma exposição de Íotos, um site e um documentário,
entre outros. Como esperado, o disco conÍirma o potencial de Makely em versar manipulando um rico repertório, neste caso
exalando elementos da tradição oral e popular daquela região. Ná Ozzetti, Suzana
Salles, Titane, Maísa Moura e Décio Ramos

(Uakti) fazem participaçoes especiais durante o show, que será gravado para ser lançado em DVD. Quem Íor de bicicleta terá a

entrada liberada gratuitamente.
TeatÍo Bradesco (615 lugares). Rua da Bahia, 2244,
Lourdes,

e

3516-1360,

6.

Sexta (24), 21 h. RS 20,00.
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Cc AAmerican Express I D Diners I M Mastercard lVVisa
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