Theatro São Pedro recebe encontro de duas bandas:
Apanhador Só e Perotá Chingó
APANHADOR SÓ
Com letras provocadoras, que invocam publicidade, política e a vida nas grandes
metrópoles, o grupo desvinculou-se da sonoridade ensolarada que marcou o disco de
estreia, de 2010. Agora, paisagens acústicas convivem com explosões elétricas e
instrumentos insólitos provocam interferências mil. O resultado é o "Antes Que Tu
Conte Outra" - uma das obras mais elogiadas e surpreendentes da MPB em 2013.
Propondo uma espécie de "encerramento" dessa fase importante, a Apanhador Só
lançou um novo projeto de financiamento coletivo (catarse.me/apanhador), que tem
como objetivo financiar duas coisas: uma turnê nacional de shows no formato "na sala
de estar" e a gravação do nosso próximo álbum. Esse formato acontece em salas de estar
de casas residenciais, em eventos abertos ao público. Os shows são plugados, com a
formação completa da banda - baixo, bateria, guitarras, percussões, eletrônicos, etc.
Antes de pegar a estrada nesse novo formato, o grupo convida os amigos da Perotá
Chingó para dividir o palco do clássico Theatro São Pedro. Uma "despedida dos
grandes shows" com uma apresentação especial na cidade natal da banda.
www.apanhadorso.com
Apanhador só: Alexandre Kumpinski , Felipe Zancanaro e Fernando Agra.
Músicos de apoio: Diego Poloni e Kbça.
***

PEROTÁ CHINGÓ
Perotá Chingó é uma banda sem fronteiras. Formada por cantoras argentinas, um
instrumentista brasileiro e outro uruguaio, seu espetáculo nos convida para uma viagem
musical por ritmos e cantos folclóricos da América-Latina.
O minimalismo dos arranjos e a força das vozes compõem uma jornada dinâmica em
que diversas influências se encontram e misturam, entre canções autorais e versões,
conduzindo um passeio por zambas argentino, chacareras, sambas brasileiros,
candombes, música popular do Chile, Joropo venezuelano de reggae, e muitos outros.
Nesta travessia sensível, experimenta-se a presença de almas expostas e inteiramente
entregues a seu fazer sonoro, e uma sensação de profunda harmonia e unidade, entre
músicos e público, do início ao fim.
Perotá Chingó: Dolores Aguirre, Julia Ortiz, Martin Dacosta e Diego Cotelo.
www.perotachingo.com.ar

***
Apanhador Só + Perotá Chingó
8 de agosto de 2015, 21h e 17h
Plateia e cadeira extra: R$ 80
Camarote central: R$ 60
Galeria: R$ 40
INGRESSOS ESGOTADOS

Contato de imprensa: Tito 51 98152267

