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Carlinhos Brown recebe Alcione, Jorge Aragão, Mariene de Castro e Nelson
Rufino na Enxaguada du Bonfim
Fazcultura
Postado em: 09/01/2018 09:30

Evento acontece no dia 11 de janeiro e chega à marca de 11 edições ininterruptas

Foto: Imas Pereira
Um convite para “enxaguar” a alma e deixar se levar pela dança! É neste clima que Carlinhos
Brown realiza a 11ª edição da Enxaguada du Bonfim, no dia 11 de janeiro (quinta-feira), a partir das
14h, no Museu du Ritmo, como parte das comemorações em homenagem ao Senhor do Bonfim Oxalá no sincretismo religioso. Para o palco da festa, o cacique convidou Alcione, Jorge Aragão,
Mariene de Castro e Nelson Rufino com a promessa de levar toda a vibração peculiar a um encontro
entre grandes nomes do samba brasileiro.
Realizado pela Candyall Entertainment, a Enxaguada du Bonfim tem patrocínio da Vivo, da Schin e
do Governo do Estado, através do Fazcultura, programa da Secretaria da Fazenda e Secretaria de
Cultura do Estado da Bahia. Os ingressos para o evento custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e já
podem ser adquiridos nos balcões dos shoppings. A comercialização da meia entrada acontece
exclusivamente na Ticketmix do Shopping Paralela.
Na festa que já virou ponto de encontro de um público fiel, a proposta é de um espetáculo tão
divertido quanto poético, próprio das apresentações de Carlinhos Brown, com um repertório que
passeia por sucessos como “Ashansú”, “Vc, o amor e eu”, “Te amo família”, “Tantinho”, dentre
outros hits do artista, que lançou seu último CD em novembro, intitulado “Semelhantes”.
Há grande expectativa também para as apresentações dos convidados. A expressão suave de
Mariene de Castro e a voz marcante de Alcione, a Rainha do Samba, somadas à grandiosidade da
obra de Nelson Rufino e ao talento e carisma de Jorge Aragão, prometem fazer da 11ª Enxaguada
du Bonfim um encontro memorável para reverenciar um dos gêneros musicais mais representativos
do Brasil. “Será um momento único em que nós vamos homenagear Oxalá, o nosso Senhor do
Bonfim, e também reverenciar um dos movimentos mais emblemáticos do país, que é o samba, ao
lado de grandes artistas da música brasileira”, ressalta Carlinhos Brown.
FAZCULTURA - Parceria entre a SecultBA e a Secretaria da Fazenda (Sefaz), o mecanismo integra
o Sistema Estadual de Fomento à Cultura, composto também pelo Fundo de Cultura da Bahia
(FCBA). O objetivo é promover ações de patrocínio cultural por meio de renúncia fiscal, contribuindo
para estimular o desenvolvimento cultural da Bahia, ao tempo em que possibilita às empresas
patrocinadoras associar sua imagem diretamente às ações culturais que considerem mais
adequadas, levando em consideração que esse tipo de patrocínio conta atualmente com um
expressivo apoio da opinião pública.
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SERVIÇO:
O quê: Enxaguada du Bonfim
Atrações: Carlinhos Brown, Alcione, Mariene de Castro, Jorge Aragão e Nelson Rufino
Local: Museu du Ritmo
Data: 11 de janeiro (quinta-feira)
Horário: 14h
Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
Vendas: Balcões dos shoppings
*Comercialização da meia entrada somente na Ticketmix do Shopping Paralela.
**Troca dos ingressos pelas camisas: Dias 09 e 10/01 (das 10h às 17h) e dia 11/01 (10h às 14h),
no Museu du Ritmo.
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