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¬ DANIEL BARBOSA
¬ Depois de passar

por
Bahia, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Acre, Mato Grosso e Paraná com o
show que promove seu novo disco, “Cavalo Motor”,
o cantor e compositor
Makely Ka começa, nesta
semana, uma série de apresentações no México, a partir de sua participação no
Ollin Kan - Festival Internacional de Culturas de Resistência, que acontece de hoje até o próximo sábado,
na capital daquele país.
Makely é o único representante brasileiro incluído
na programação oficial do
evento, que recebe artistas
convidados de todo o mundo.
O Ollin Kan é um festival criado em 2004 e que
atualmente conta com
uma estrutura com 39 palcos abertos a atrações distintas. Realizado pela Direccion General de CultuAP PHOTO
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"Todos acham que
são ótimos pais, até
que o filhos chegam à
adolescência.”
Rapper, que tem uma filha de
três meses com Beyoncé
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