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FORTALEZA - CEARÁ,QUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2021

FOLIA EM

CASA

| MÚSICA | O Carnaval
de 2021 não terá agito nem
desfiles nas ruas devido à
pandemia. Mesmo assim, é
possível curtir a data festiva
sem sair de casa. Confira
agenda de lives que vão
animar os próximos dias

JORGE BISPO/DIVULGAÇÃO

ALEX SANTANA/DIVULGAÇÃO

MIGUEL ARAUJO
ESPECIAL PARA O POVO

miguelaraujo@opovo.com.br

SAMBA E MAIS

Preta Gil e mais no
e-Carnaval

Live de Bethânia
MPB

As praças, avenidas e ruas não
serão tomadas por foliões prontos para brindar à vida neste
fevereiro. A festa, porém, encontrará uma forma de acontecer
virtualmente e de modo seguro. Na busca por um respiro de
alegria nesses tempos difíceis,
artistas País afora estão se movimentando para que os brasileiros possam acompanhar a festividade pelas diferentes telas.
No Ceará, a folia e o feriado
de Carnaval foram cancelados
devido à pandemia de Covid-19.
O governador Camilo Santana
(PT) anunciou que será proibido
qualquer tipo de festa ou evento
comemorativo de Carnaval, seja
em ambiente aberto ou fechado, para evitar aglomerações.
Essa situação é similar em outros estados brasileiros, como
São Paulo, por exemplo. Diante
disso, blocos tradicionais de folia
e artistas decidiram se reinventar para preservar, de alguma
forma, o espírito carnavalesco.
Continua na página 2

A cantora Maria Bethânia fará neste
sábado, 13, sua primeira live desde que
a pandemia se iniciou no País. O show
ocorrerá na Cidade das Artes, no Rio
de Janeiro, sem a presença de plateia e
sem convidados. A data marca seus 56
anos de carreira e a apresentação será
transmitida pela plataforma de streaming Globoplay. Bethânia subirá ao
palco a partir das 22 horas e o sinal será
aberto para não assinantes.
QUANDO neste sábado, 13, às 22 horas

QUANDO sexta-feira, 12, a partir das
18 horas
ONDE no canal da SulAmérica no YouTube e nos canais 500 e Like da Claro TV

Viva La Pachanga
Dendicasa!

AXÉ

Ivete e Claudia Leitte
A live “O Trio”, protagonizada pelas
cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte,
será transmitida no canal Multishow e
nos canais do YouTube de ambas. O
nome da exibição foi inspirado em um
conceito intimista, unindo Ivete, Claudia e o público para a apresentação.
Além disso, faz referência ao famoso
trio elétrico. O repertório está sendo pensado para preservar a memória
do Carnaval e também para trazer os
grandes hits das carreiras das artistas.

REGGAETON E MAIS

ONDE na plataforma Globoplay

DIVULGAÇÃO

Na sexta-feira, 12, a partir das 18 horas,
grandes artistas da música brasileira se
apresentarão no “e-Carnaval SulAmérica”. O evento será marcado pela diversidade de estilos e sons com a presença
de Preta Gil, Péricles, Bell Marques e Jota
Quest. Diretamente do Morro da Urca,
no Rio de Janeiro (RJ), Preta Gil mostrará seu repertório de Carnaval e também
será a mestre de cerimônia. Cada artista
se apresentará diretamente de seu estado. A transmissão ocorrerá no canal da
SulAmérica no YouTube e nos canais Like
e 500 da Claro TV.

O projeto “Viva la Pachanga” tem o objetivo de retratar a cultura e musicalidade
afro-latinas, permeando o resultado de
várias fusões culturais entre índios, africanos e europeus pela América Latina.
A festa atravessa segmentos musicais
como salsa, cumbia, rumba, lambada,
carimbó e reggaeton. Neste carnaval, em
parceria com o Porto Dragão, ocorrerá o
“Viva La Pachanga edição Dendicasa!”.
No sábado, 13, a partir das 16h30min, os
DJs Priscilla Delgado e Canuto Lion comandam a edição com a presença dos
bailarinos Izabel Sousa e Diógenes Almeida. A transmissão ocorrerá no canal
do Porto Dragão no YouTube.
QUANDO sábado, 13, a partir das
16h30min

QUANDO neste sábado, 13, a partir de
17h30min

ONDE no canal do Porto Dragão no
YouTube

ONDE no canal Multishow e nos canais
no YouTube das cantoras

MAIS INFORMAÇÕES perfil @vivalapachangace no Instagram

