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SERVIÇO
LOUCOS POR SAMBA - ALCIONE E
RAÇA NEGRA. Maracanãzinho. Avenida
Presidente Castelo Branco, Portão
3. Amanhã, às 20h. R$ 80 a R$ 120
(estudantes e maiores de 65 anos
pagam meia-entrada).

ba

Alcione iniciou neste ano o
projeto ‘Eu Sou a Marrom’,
que incluiria biografia, documentário, musical, gravação
de DVD ao vivo. Esse material fica para 2019, já que a
extensa turnê que Alcione fez
neste ano acabou comendo
muito do tempo da sambista. Ficaram altas vitórias em
2018, já que Alcione teve em
seus shows participações de
amigos como Maria Bethânia,
Luciana Mello, Pedro Mariano, as baterias da Mangueira
e da Mocidade Alegre (da qual
a cantora foi enredo), etc. E
uma excursão muitíssimo
bem sucedida pelo país, que
culmina com esse show.
Alcione adora o Raça Negra. “São, merecidamente,
ídolos populares, e os conheci pelos corredores das emissoras de TV que frequentávamos para divulgar nossas
músicas. ‘É Tarde Demais’ é
minha música favorita do repertório deles”, conta Alcione,
que dessa vez não fará um encontro com o Raça Negra no
palco. São dois grandes shows, um seguido do outro.
SUCESSOS

Alcione

O Raça Negra, por sua vez,
apresenta sucessos como
a própria ‘É Tarde Demais’,
‘Cheia de Manias’, ‘Cigana’,
‘Maravilha’ e outros. O grupo continua a turnê do DVD
‘Raça Negra & Amigos II’, no
qual releu seus grandes hits,
sempre com convidados. A
alegria de Luís Carlos por estar no mesmo palco que Alcione também é enorme.
“Ela é uma das maiores
cantoras do nosso país e a
nossa relação além de profissional é de admiração. Ela
é incrível”, conta o cantor e
compositor, cujo grupo sobe
no palco depois do show da
cantora. Se 2018 foi um ano
difícil para muita gente, o
Raça Negra se manteve tranquilo e comemora o sucesso.
“Os streamings do Raça Negra, por exemplo, foram destaque e somam mais de 143,64
milhões de streams somente
no Spotify, sem falar as outras
redes. Somamos mais de 1 milhão de ouvintes únicos mensais”, comemora o cantor.

PROGRAMAÇÃO
ALA DE COMPOSITORES DA PORTELA
O time de compositores da escola de samba promove o lançamento
oficial do CD com as composições do 3º Festival de Sambas de Terreiro
da escola. Quadra da Portelinha. Estrada do Portela 446, Oswaldo Cruz.
Domingo, às 13h. R$ 20 (inclui almoço).
CÉU
A cantora traz de volta ao Rio o show ‘Tropix’, com Halo Maud na
abertura. Circo Voador. Arcos da Lapa s/nº, Lapa (2533-0354). Amanhã,
às 22h. R$ 80 a R$ 100 (estudantes, maiores de 65 anos e pessoas com
um quilo de alimento não-perecível pagam meia-entrada).
CHICO ALVES
O sambista capixaba radicado no Rio mostra seu repertório. Trapiche Gamboa. Rua Sacadura Cabral 155, Gamboa (2516-0868). Amanhã, às 19h. R$ 10.
DIOGO NOGUEIRA
O sambista leva para a Barra da Tijuca o show ‘Munduê’. KM de Vantagens Hall. Avenida Ayrton Senna 3.000, Shopping Via Parque, Barra da
Tijuca. Amanhã, às 22h. R$ 100 a R$ 200 (estudantes e maiores de 65
anos pagam meia-entrada).
FERRUGEM
O sambista apresenta seus sucessos, como ‘Climatizar’ e ‘Dentro de Um Pandeiro’. Morro da Urca. Praça General Tibúrcio s/nº, Praia Vermelha, Urca. Amanhã,
às 22h. R$ 380 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).
FLÁVIO VENTURINI, 14 BIS, SÁ & GUARABYRA
O grupo mineiro encontra-se com seu ex-tecladista e compositor, e com
a dupla de compositores. Sucessos de todos estão no roteiro. Ribalta.
Avenida das Américas 9.650, Barra da Tijuca (2432-6000). Hoje, às 22h30.
R$ 110 a R$ 160 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).
GAL COSTA
A cantora lança no Rio seu mais novo disco, ‘A Pele do Futuro’. Vivo Rio. Avenida
Infante Dom Henrique 85, Parque do Flamengo (2272-2901). Hoje, às 22h. R$
100 a R$ 350 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).
MANO BROWN
O rapper faz show solo, ‘Mano Brown 10’, só com DJ, e recebe o MC
Marechal. Circo Voador. Arcos da Lapa s/nº, Lapa (2533-0354). Hoje, às

22h. R$ 80 a R$ 100 (estudantes, maiores de 65 anos e pessoas com
um quilo de alimento não-perecível pagam meia-entrada).
MEU SAMBA É BLACK
O evento tem gêneros como samba de raiz, soul music, charme e
passinho, com os grupos Arruda, Batuque da Raça, Ademir Junior,
Rangell, o DJ Luan Felipe, um dos integrantes do Projeto Terreiros de
Crioulo e do Coletivo Guetto Run Crew. Renascença Clube. Rua Barão de
São Francisco 54, Andaraí. Domingo, das 14h às 22h. R$ 20 a R$ 40.
RODRIGUINHO, BOM GOSTO E VOU PRO SERENO
O cantor e os grupos fazem roda de samba. Fundição Progresso.
Rua dos Arcos 24, Centro (3212-0800). Hoje, às 22h. R$ 80 a R$ 160
(estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).
XANDE DE PILARES
O sambista participa do evento ‘Samba e Feijoada’, com seus
sucessos. Kaliffa Carioca. Estrada do Cabuçu 3, Campo Grande (9
8147-8832). Domingo, às 13h. R$ 30 a R$ 40.
FESTA
CHERRY ROCK
Terceira edição da festa de rock, com os DJs Tchaos e Saddam.
Coordenadas Bar. Rua da Passagem 19, Botafogo. Hoje, às 22h. R$ 15
(lista amiga) e R$ 20.
COORDENADAS
A festa mistura rock e pop, e traz os DJs Dodô, Mario Mamede e
Saddam. Varanda do Vivo Rio. Avenida Infante Dom Henrique 85,
Parque do Flamengo (2272-2901). Amanhã, às 23h. R$ 80.
FESTIVAL
NOVAS FREQUÊNCIAS
A oitava edição do festival é baseada no tema “infinito” e traz diversas
apresentações inéditas exclusivas, dividindo-se em lugares como o Oi
Futuro do Flamengo, o Aparelho e o Teatro Ipanema. Entre os eventos,
há a master class com Dubversão Sistema de Som (hoje no Lab Oi Futuro,
as 14h, gratuito), o show unindo o guitarrista austríaco Fennesz e os
brasileiros Eduardo Manso & Rafael Meliga (hoje no Teatro Ipanema, às
20h, R$ 60) e o músico japonês Keiji Haino (domingo no Teatro Odisseia, às
18h30, a R$ 60). Saiba mais em http://www.novasfrequencias.com/2018.

NO ENGENHÃO, TEM A ‘FESTA DAS PATROAS’
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Marília Mendonça

E aí, sertanejo ou samba? Amanhã,
no Engenhão, tem outro grande encontro, só que da sofrência, com Marília Mendonça e Maiara & Maraísa.
É a ‘Festa das Patroas’, que vai rolar
pela primeira vez na Zona Norte carioca. A dupla de cantoras traz o novo
hit ‘Coração Infectado’ e vem com o
show do DVD ‘Reflexo’. Já Marília é
só felicidade com o fato de ter sido
gravada recentemente por Gal Costa,
com ‘Cuidando de Longe’. “Quando
eu recebi a mensagem de que ela
queria uma música minha para o
projeto dela, fiquei sem palavras, literalmente. Foi um choque! Demorei
alguns dias para responder. No fim
não só foi uma composição minha
como gravamos juntas. Ficou incrível,
com um arranjo diferente”, conta.

MAURÍCIO ANTÔNIO

Maiara e Maraísa

FESTA DAS PATROAS. Estádio Nilton Santos (Engenhão). Rua José dos Reis 425, Engenho de Dentro. Amanhã, às 22h. R$ 80 a R$ 160 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).

