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CELEBRAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS
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O Centro Cultural SESIMINAS preparou uma programação mais que especial para a semana do Dia das Crianças. No
sábado, dia 14 de outubro, às 17h30, crianças e suas famílias poderão se divertir ao som de Marina Machado e Celinha
Braga. As cantoras apresentarão, no Teatro SESIMINAS, &ldquo;Mari e Celi estão na cidade!&rdquo;. Voltado para
crianças de todas as idades, o espetáculo aborda, em seu repertório, canções que fazem parte da memória afetiva do povo
brasileiro. Nas letras das músicas estão presentes histórias e imagens que remetem a tempos passados e pinceladas de
temas atuais, envolvendo os pequenos e encantando os mais velhos, para arrebatar toda a família. Ingressos a R$ 30
(inteira) e R$ 15 (meia entrada).

Marina Machado e Celinha Braga
cantam em duo e tocam guitarra, ukulêle e kantale, acompanhadas pelo músico
Claudio Kiari, nos vocais e guitarra, e Vinicius Alves, na Percuteria e design
Sonoro, além da novíssima cantora Ana Clara que abrilhanta o show nos vocais. O
canto é brejeiro, brasileiro, mas a roupagem, os timbres das guitarras e os
loops (sons eletrônicos delicados) trazem uma atmosfera contemporânea.

No roteiro, sucessos adormecidos,
como &ldquo;Valsa para uma menininha&rdquo;, de Toquinho e Vinícius, &ldquo;Carinhoso&rdquo;, de
Pixinguinha e as marchas &ldquo;Upa Upa (Trolinho)&rdquo;, de Ary Barroso, &ldquo;Gafanhoto&rdquo;, de
Roberto Martins e Frazão e &ldquo;A dança do Ganso&rdquo;, de Haroldo Lobo e Milton de
Oliveira. Algumas canções nem tão antigas como &ldquo;Semente do Amor&rdquo;, da banda A
Cor do Som, e &ldquo;Clara e Ana&rdquo;, de Joyce. Completam o repertório uma versão
divertida do &ldquo;Rock das Aranhas&rdquo;, de Raul Seixas e duas canções dos The Beatles,
além de outras surpresas.

SERVIÇO
&ldquo;Mari e Celi estão na cidade!&rdquo;
Quando. Dia 14 de outubro
(sábado), às 15h30.
Onde. Teatro SESIMINAS Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia
Quanto. R$ 30 (inteira), R$
15 (meia-entrada).
Ingressos à venda na bilheteria do Teatro
SESIMINAS (de segunda a domingo, das 13h às 19h) ou pelo site www.tudus.com.br

Informações. www.centroculturalsesiminasbh.com.br
http://www.pqn.com.br
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