
¬ DANIEL BARBOSA

¬ Depois de passar por
Bahia, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Acre, Ma-
to Grosso e Paraná com o
show que promove seu no-
vo disco, “Cavalo Motor”,
o cantor e compositor
Makely Ka começa, nesta
semana, uma série de apre-
sentações no México, a par-
tir de sua participação no
Ollin Kan - Festival Interna-
cional de Culturas de Resis-
tência, que acontece de ho-
je até o próximo sábado,
na capital daquele país.
Makely é o único represen-
tante brasileiro incluído
na programação oficial do
evento, que recebe artistas
convidados de todo o mun-
do.

O Ollin Kan é um festi-
val criado em 2004 e que
atualmente conta com
uma estrutura com 39 pal-
cos abertos a atrações dis-
tintas. Realizado pela Di-
reccion General de Cultu-

ra de la Delegación Iztapala-
pa, o evento tem, também,
uma edição portuguesa,
que este ano acontece em
outubro, na cidade do Por-
to. O Ollin Kan possui, ain-
da, um acordo de colabora-
ção com o festival Sur Le Ni-
ger, no Mali, formando, as-
sim, um circuito de apresen-
tações para artistas de todo
o mundo. Existe a intenção,
por parte dos realizadores,
de que haja, ainda este ano,
uma edição brasileira do fes-
tival.

Makely diz que, com “Ca-
valo Motor”, pretendeu um
mergulho profundo nas raí-
zes da cultura popular brasi-
leira, trazendo elementos
da tradição popular e oral
do Nordeste, como cocos, ci-
randas, trava-línguas embo-
ladas. A esse amálgama, ele
aplicou métodos modernos
de construção melódica e
poética, a partir da incorpo-
ração de elementos da esco-
la harmônica mineira. Segundo. “Cavalo Motor” é o segundo álbum autoral de Makely Ka em carreira solo

JAY-Z LUANA PIOVANI

Nova data de Ivan Lins
Após o adiamento do show que o cantor
e compositor Ivan Lins faria em Belo Ho-
rizonte, a produção do espetáculo anun-
ciou nova data. No próximo dia 16, Ivan
Lins fará apresentação única na capital,
no Grande Teatro do Palácio das Artes
(av. Afonso Pena, 1.537, centro). Num
show intimista, o músico traz à cidade
um espetáculo baseado no álbum “Per-
fil”, lançado em 2010 em comemoração
aos 40 anos de sua carreira. Com forte
acento jazzístico, no palco somente os
teclados de Ivan, a bateria de Teo Lima
e o baixo de Nema Antunes. A abertura
ficará a cargo do Lúdica Música. Os in-
gressos estão à venda e custam R$ 20
(inteira) e R$ 10 (meia). A apresenta-
ção começa às 21h.

Música

"Todos acham que
são ótimos pais, até
que o filhos chegam à
adolescência.”
Rapper, que tem uma filha de
três meses com Beyoncé

¬A escolha da atriz Lindsay Lohan para interpretar Elizabeth
Taylor em uma cinebiografia para a TV norte-americana teria dei-
xado familiares e amigos da diva de olhos violeta furiosos. “Os
filhos de Liz, Michael e Chris Wilding, acham que existem outras
atrizes que são muito mais qualificados para desempenhar a mãe
famosa”, disse um suposto amigo da família ao jornal “The Enqui-
rer”. Ele cita, como melhores opções, Cate Blanchett e Emily Blunt.
“Liz & Dick”, filme feito para o canal Lifetime, vai retratar o turbu-
lento relacionamento de Taylor com Richard Burton.

“Acredita que não? De tão
paranóica que sou com isso. Só
mandava do decote com peito
bundinha ”.
Atriz, sobre nunca ter enviado fotos nuas para o
namorado, após suposto vazamento de imagens
de Carolina Dieckman.

Programa
Mick Jagger

O vocalista dos Rolling Stones irá apresentar o último
episódio da temporada do “Saturday Night Live”, que vai

ao ar no próximo dia 19. Ele também fará um show.

DiCaprio faz 5º Scorsese
A parceria entre o cineasta Martin Scorse-
se e o ator Leonardo DiCaprio não para.
Depois de filmes como “Os Infiltrados” e
“Ilha do Medo”, eles vão trabalhar pela
quinta vez juntos em “The Wolf of Wall
Street”. O roteiro se baseia na autobiogra-
fia do corretor da Bolsa de Nova York Jor-
dan Belfort, que será interpretado por Di-
Caprio. Foi adaptado para telona por Te-
rence Winter, roteirista da série “Família
Soprano”. O elenco terá ainda o comedian-
te Jonah Hill, em outro papel dramático
após ser indicado ao Oscar por “Moneyball
– O Homem que Mudou o Jogo”. As filma-
gens devem começar em agosto

Makely Ka leva o show que promove seu mais recente álbum para festival no México

Pop Music Festival à venda

Filhos de Liz são contra Lohan

À bordo do “Cavalo Motor”
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Pré-venda de Joe Satriani
A partir de hoje, entram em pré-venda os
ingressos para o show do grupo G3, for-
mado pelo trio de guitarristas Joe Satria-
ni, John Petrucci e Steve Morse. Eles se
apresentam no Credicard Hall, em São
Paulo, no dia 12 de outubro. Por enquan-
to, exclusivamente clientes Credicard, Ci-
tibank e Diners podem comprar os ingres-
sos, pelo site da Tickets for Fun. Os preços
variam entre R$ 80 e R$ 350. A venda pa-
ra o público em geral só começa no dia 14
de maio. Antes de compor o G3, Joe Sa-
triani já tocou com Deep Purple e Mick
Jagger – e o guitarrista foi 14 vezes indica-
do ao Grammy. Já John Petrucci é funda-
dor da banda de metal progressivo Dream
Theather. E Steve Morse é mais conheci-
do por seu trabalho no Dixie Dregs e o no
Deep Purple.

¬Começaram a ser vendidos hoje os ingressos para o Pop Mu-
sic Festival, evento que trará Jennifer Lopez e Kelly Clarkson ao
país. As entradas podem ser compradas no site www.livepass.
com.br. O evento se desdobra em duas cidades. Em São Paulo,
onde acontece na Arena Anhembi, no dia 23 de junho, os preços
vão de R$ 260 (pista) a R$ 540 (premium). No Rio, sediado no
HSBC Arena, no dia 27 de junho, ficam entre R$ 180 (setor N3)
e R$ 500 (pista premium).
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