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Trovas e cantigas de uma mineira
DIVULGAÇÃO

inda e loira, a mineira Consuelo de Paula, que já teve
música gravada por Maria
Bethânia (“Sete Trovas”), encanta
logo quem a assiste entrar em cena
tocando tambor, apresentando
composições provocadas por trovas e cantigas populares na abertura do DVD “Negra”, que está
lançando.
O espetáculo foi todo gravado ao
vivo em uma única apresentação
no enorme palco do belo Teatro
Politheama de Jundiaí, São Paulo,
com iluminação avermelhada do
diretor cênico, Elias Andreato,
realçando ainda mais a força interpretativa da artistas e dos músicos
que a acompanham.
Consuelo expõe 15 canções
compostas por ela especialmente
para o novo trabalho, além de
“Piedra y Camino” (Atahualpa Yupanqui), eternizada por Mercedes
Sosa, e “Caicó”, do cancioneiro popular, que Milton Nascimento já
gravou.
Para traduzir em harmonia a sua
nova concepção artística, ela contou ao AT2 que convidou Dante
Ozzeti. Ele assina a direção musical e os arranjos de “Negra”.
“O Dante respeitou a respiração
de cada sílaba das canções, proporcionando-me estruturas rítmi-

L

cas de acompanhamento com notas soltas e acordes abertos”, disse
ela por telefone, de São Paulo, onde mora.
Além de Dante, que toca violão,
Consuelo está acompanhada de
Zeca Assumpção (contrabaixo
acústico), Heloísa Fernandes (piano), Sérgio Reze (bateria), Ari Colares (percussão), Fábio Tagliaferri (viola de arco) e Zezinho Pitoco
(clarineta).
Um dos momentos mais descontraídos é quando a artista desafia os músicos a improvisarem versos, como fazia o seu pai, Luiz
Gonzaga de Paula, ao cantar “O
Sereno e o Sabiá”.
“Essa canção, eu fiz a partir de
minhas lembranças de menina, lá
em Minas. Os músicos toparam na
hora o desafio.”

Trilha
Sonora
A BANDA CAPIXABA Forró
Raiz (foto) está em festa. Na
próxima sexta-feira, vai lançar o
seu segundo CD, “Mundo Estreit o”, no Praia Tênis Clube, na
Praia do Canto, em Vitória. O álbum vem com 11 faixas, todas autorais. Participações especiais
de Domiguinhos, Tato Falamansa, Trio Virgulino e Trio Nordestino. O disco já está disponível
para download grátis no site
www.forroraiz.com.br.

SERVIÇO

DVD “Negra”
> ARTISTA:

Consuelo de
Paula
> FAIXAS: 17
> PREÇO: R$ 39,00
> DISTRIBUIÇÃO:
Tratore

A LOIRA Consuelo de Paula está lançando o DVD “Negra”

***

Janet Jackson cancela show no Brasil
A cantora Janet Jackson cancelou o show que faria em São Paulo,
no dia 9 de dezembro. De acordo
com o comunicado oficial emitido
pela promotora de eventos Time

Edição especial de CD histórico do Jethro Tull
O clássico “Aqualung”, álbum do
Jethro Tull, lançado há 40 anos, ganhou uma edição especial, que chega às lojas em versão dupla, acompanhada de um livreto exclusivo de
36 páginas, em embalagem digipak.

Originalmente lançado pela Island Records em 1971, “Aqualung”
provou ser um enorme sucesso para Jethro Tull, uma das bandas
mais bem-sucedidas dos anos 70.
EMI. Preço: R$ 35,00.

For Fun, “a decisão se deu por conta de gravações de um filme que
conflitam com agenda de sua turnê”. Com isso, o show fica adiado
por tempo indeterminado.

“EL SUINGUER” destaca-se
entre as músicas no CD “Cidade
Mestiça”, do grupo Pagode Jaz
Sardinha Club. O disco, com selo
da Biscoito Fino, vem com 13 faixas. Participação especial de Arlindo Cruz, em “Lola Crioula”

