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Mumuzinho no
Haras da Prata

ROCK, RAP E REGGAE EM NITERÓI

Isabella Taviani
canta no Rival

Tem samba no Haras da Prata, em Campo Grande, neste
domingo, a partir das 17h.
Mumuzinho mostra seus
sucessos no local. Músicas
como ‘Eu Mereço Ser Feliz’, ‘Curto-Circuito’, ‘Dengo
Nego’ e ‘Um Lindo Sentimento’ estão no roteiro da
apresentação. A abertura da
festa fica por conta do grupo
Toda Forma de Amor. Nos
intervalos, o DJ Rogerinho
põe som na pista de dança.
O ponto de referência para
chegar ao Haras é o Largo do
Rio da Prata.

Festival 3R destaca nomes como Pitty, Natiruts e Costa Gold
ideia é misturar rock,
A
reggae e rap, daí o nome
do festival, 3R. O evento

Pitty

acontece neste domingo no
Caminho Niemeyer, em Niterói, e traz 12 horas de música, a partir do meio-dia, com
Natiruts, Pitty, Jota
Quest, BK, Djonga,
Onze:20, Lagum,
Costa Gold, 3030,
Delacruz e Camila Zasoul.
Para os fãs
de Pitty, vai
ser uma óti-

ma oportunidade de conhecer
ao vivo as faixas do novo disco
da cantora baiana, ‘Matriz’,
que traz músicas como ‘Ninguém É De Ninguém’, ‘Noite
Inteira’ e ‘Te Conecta’. A lista
de atrações traz desde nomes
dos anos 1990
(como Natiruts),
até nomes
mais recentes
como o trio
de rap Costa Gold e o
rapper
BK.

Divulgação/Mauricio Nahas

HARAS DA PRATA. Estrada do
Viegas s/nº, Campo Grande. Domingo, às 17h. R$ 30 e R$ 40.

CAMINHO NIEMEYER. Rua Jornalista Rogério Coelho neto s/nº, Centro, Niterói. Domingo, ao meio-dia. R$
100 a R$ 360 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).

A cantora Isabela Taviani está
em plena turnê comemorativa de 15 anos de carreira — e
vários dos shows mais memoráveis dela foram dados no
Teatro Rival. Nada mais justo
que ela leva a tour ‘Isabella Taviani, 15 anos, (Só) Eu e você’
para lá. É amanhã, às 19h30.
Músicas como ‘O Farol’, ‘Recado do Tempo’, ‘Foto Polaroid’,
‘Presente-passado’ e ‘Raio X’,
além do repertório dos Carpenters, que ela interpretou
numa turnê.
TEATRO RIVAL. Rua Álvaro
Alvim 33/37, Cinelândia (22409796). Amanhã, às 19h30. R$ 90 a
R$ 100 (estudantes e maiores de
65 anos pagam meia-entrada).
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da glória

allie x · baco exu do blues · carne doce
criolo · duda beat · forró red light
gal costa · hypnotic brass ensemble
jade baraldo · luedji luna
bohemian
nu guinea live · Petrobras Sinfônica rhapsody
garanta seu ingresso!
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