
¬Com o objetivo de bus-
car novas parcerias para a
classe musical, uma comiti-
va do programa Música Mi-
nas está em Nova York des-
de o último dia 18. A via-
gem integra o plano de tra-
balho do programa em
2011, que consiste na pros-
pecção de novos negócios,
tendo em vista beneficiar
a produção musical minei-
ra.

Após participar do CMJ
Music Marathon na cidade
norte-americana, a delega-
ção do Música Minas se-
gue, na próxima terça-fei-
ra, para o festival Womex,
em Copenhague, na Dina-
marca. Participam das via-
gens, representantes da As-
sociação dos Amigos do
Museu Clube da Esquina
(AAMUCE), da Cooperati-

va da Música de Minas (Co-
mum), do Fora do Eixo Mi-
nas e da Sociedade Indepen-
dente da Música (Sim), enti-
dades que compõem o pro-
grama.

Além de representantes
destes órgãos, como Márcio
Borges e Makely Ka, a pro-
dutora cultural Geovana
Jardim, da Jardim Produ-
ções – que teve sua propos-
ta selecionada pelo edital
de Participação em Feiras
2011 –, também integra a
comitiva.

Durante as viagens a No-
va York e Copenhague, a de-
legação distribui para repre-
sentantes de festivais de to-
do o mundo, 700 catálogos
do programa Música Minas,
com informações sobre a
produção musical de Minas
Gerais. Negócios. Makely Ka, da Comum, integra a comitiva do programa Música Minas

Reunião do Oasis?
Em entrevista ao site da “Rolling Sto-
ne”,Liam Gallagher diz que está dispos-
to a se reunir com Oasis em 2015. O can-
tor afirma que deixaria de lado sua bri-
ga com o irmão e guitarrista Noel – com
quem ele se desentendeu em 2009, cau-
sando o fim da banda – para celebrar o
20º aniversário do clássico álbum
“(What's The Story) Morning Glory?”.

Música Minas
Mineiros nos EUA e Dinamarca

Inspirações do soturno Bram Stoker

Joseph Gordon-Levitt
Convidado

Segundo a revista “Variety”, o ator está prester a assinar
contrato para entrar no elenco de “Django Unchained”,

próximo filme de Quentin Tarantino.

Com o pé
na estrada

Joaquin Phoenix nega envolvimento

¬Um caderno encontrado
no sótão de uma casa na Ilha
de Wight, no Reino Unido,
promete trazerrevelações so-
bre a inspiração e as origens
do criador de “Drácula”,
Bram Stoker. O manuscrito
de cem páginas foi descober-
to pelo bisneto do escritor,
Noel Dobbs, e será publica-
do no ano que vem, marcan-
do o centenário da morte do
escritor irlandês.

As anotações terminam
oito anos antes de Stoker co-
meçar a escrever “Drácula”,
mas várias passagens do li-
vro têm “clara ressonância”
no romance, afirma Dacre
Stoker, sobrinho-bisneto do
autor.

¬O ator Joaquin Phoenix
negou estar envolvido no
lançamento do último fil-
me de seu irmão, River,
contradizendo declarações
do diretor George Sluizer.
Na última semana, o cineas-
ta Sluizer revelou estar pre-
parando o lançamento de
“Dark Blood”, drama prota-
gonizado por River Phoe-
nix que estava sendo filma-
do quando o ator morreu,
em 1993, aos 23 anos.

Sluizer afirmou estar
em contato com a família
de River e declarou que ti-
nha planos de pedir para
Joaquin emprestar sua voz
para finalizar algumas
sequências, o que foi nega-
do pelo ator e sua família,
em comunicado.

DJs confirmados no SWU
A organização do festival SWU, que acon-
tece nos dias 12, 13 e 14 de novembro, na
cidade paulista de Paulínia, anunciou
mais três nomes para a tenda Heineken
Greenspace, espaço de música eletrônica
do evento. Irão se apresentar os DJs John
Digweed, Booka Shade e TIga. Os dois pri-
meiros tocam no dia 12, enquanto o últi-
mo mostrará sua mixagem no dia 13.

Ação em HQ
O www.quadrinhosemacao.blogspot.com traz um panorama da produção de HQs sobre o gênero

Metaleiros e a depressão
Um estudo realizado pela Universidade de
Melbourne, na Austrália, afirma que adoles-
centes queouvem heavy metal sãomais susce-
tíveis à depressão e outras distúrbios mentais.
Katrina McFerran, a médica responsável pela
pesquisa, examinou os efeitos de diferentes
estilos musicais em 50 jovens entre 13 e 18
anos.Ela concluiu que canções de bandas me-
taleiras são usadas de “maneira negativa”.
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