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Playgrude se apresenta em Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana em
março
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À frente dos shows estão as cantoras Marcela Bellas e Taís Nader e o compositor Helson Hart.

Foto: Nila Carneiro
Fruto da gravação de um CD infantil com músicas inéditas de Marcela Bellas e Helson Hart, o
projeto Playgrude, um show para crianças de todas as idades! promete agitar a criançada com
shows em Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana neste fim de semana. À frente dos shows
estão as cantoras Marcela Bellas e Taís Nader e o compositor Helson Hart. A iniciativa conta com
apoio financeiro do Fundo de Cultura da Bahia, mecanismo de fomento à cultura gerido pelas
secretarias de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) e da Fazenda (Sefaz), através do edital
Agitação Cultural: Dinamização de espaços culturais.
Os shows começam na sexta-feira, dia 18/03, às 16h no Espaço Cultural Alagados, em Salvador. O
ingresso tem valor simbólico de R$2 (inteira) e R$1 (meia). No sábado, 19, é vez de animar o Cine
Teatro Lauro de Freitas. Também às 16h, os ingressos têm valor de R$10 (inteira) e R$5 (meia). No
domingo, 20, no mesmo horário, o Centro Cultural Amélio Amorim recebe o espetáculo por $10
(inteira) e R$5 (meia).
O projeto Playgrude surgiu com a proposta de ser uma grande festa para toda a família e todas as
idades, um playground para brincar de apertar os botões da memória. Desde o início deste ano tem
sido apresentado nos palcos dos principais espaços de Salvador, como o Teatro Castro Alves,
Teatro Solar Boa Vista, Teatro Gregório de Mattos, largos do Pelourinho e outros. No repertório do
show, além das músicas do disco Playgrude, estão incluídos clássicos da música brasileira,
sucessos junto ao público infantil que fazem parte também do nosso imaginário, como Carimbador
Maluco (Raul Seixas), Emília (eternizada na voz de Baby Consuelo pela Turma do Balão Mágico), A
história de uma gata (Os Saltimbancos), Fico assim sem você (Adriana Partimpim) e outros.
Segundo Helson Hart, "o projeto sintetiza um investimento na cena pop baiana, com músicas
autorais, se diferenciando o que se vê no mercado atual para o público infantil". Marcela Bellas
reafirma o entusiasmo do parceiro: "Estamos felizes em poder fazer um projeto para crianças,
elaborado com tanto cuidado, chegar a diferentes cidades, a espaços e centros culturais fora do
circuito da capital. Serão 15 shows, de fevereiro a junho, em Salvador, Lauro de Freitas e Feira de
Santana”.
No disco Playgrude as canções tratam de temas do cotidiano das crianças e cada uma é interprete
por um artista diferente: Nana traz o aconchego do lar em Cantinho; Dão tem a Cores; a roqueira
Nancy Viegas comanda a Escola; o Bailinho de Quinta faz de Saúde uma festa; a sanfona de Lívia
Mattos dá ritmo a Lados, Taís Nader transforma tudo em Recicle; Marcela Bellas canta com Soraia
Drummond o Futuro e com seu parceiro Helson Hart Menina Menino e a faixa-título Playgrude.
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Sobre o Fundo de Cultura do Estado da Bahia (FCBA) – Criado em 2005 para incentivar e estimular
as produções artístico-culturais baianas, o Fundo de Cultura é gerido pelas Secretarias da Cultura e
da Fazenda. O mecanismo custeia, total ou parcialmente, projetos estritamente culturais de iniciativa
de pessoas físicas ou jurídicas de direito publico ou privado. Os projetos financiados pelo Fundo de
Cultura são, preferencialmente, aqueles que apesar da importância do seu significado, sejam de
baixo apelo mercadológico, o que dificulta a obtenção de patrocínio junto à iniciativa privada. O
FCBA está estruturado em 4 (quatro) linhas de apoio, modelo de referência para outros estados da
federação: Ações Continuadas de Instituições Culturais sem fins lucrativos; Eventos Culturais
Calendarizados; Mobilidade Artística e Cultural e Editais Setoriais.
Shows Playgrude em Salvador
Quando: 18/03, às 16h
Onde: Espaço Cultural Alagados
Quanto: R$2 inteira e R$1 meia
Lauro de Freitas
Quando: 19/03, às 16h
Onde: Cine Teatro Lauro de Freitas
Quanto: R$10 inteira e R$5 meia
Feira de Santana
Quando: 20/03, às 16h
Onde: Centro Cultural Amélio Amorim
Quanto: R$10 inteira e R$5 meia
Ouça/baixe o CD e assista o vídeo no site Playgrude
Mais informações: Nany Oliveira: Produtora
Telefone: (71) 98805-0832/ (71) 99179-1017
Email: nanyoliveiraproducao@gmail.com
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