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Rael e banda Zuhri são atrações do terceiro encontro do Conexões Sonoras
Fazcultura
Postado em: 29/04/2019 10:50

Shows acontecem dia 18 de maio no Largo Quincas Berro D’Água

Foto: Divulgação
Rael, artista dos mais celebrados atualmente no rap nacional, junta-se à autenticidade do grupo
Zuhri, nome em ascensão na cena musical independente de Salvador, para realizar o terceiro
encontro do Conexões Sonoras, projeto apoiado via Fazcultura, dia 18 de maio (sábado), a partir
das 20h, no Largo Quincas Berro D’Água. Ingressos já à venda no Sympla por R$ 40 e R$ 20.
De um lado a representatividade de um rapper que foi o único brasileiro indicado ao Grammy Latino
na categoria música urbana pelo álbum “Coisas do Meu Imaginário”, do outro o suingue original de
uma banda que mistura rap e jazz para dar voz a letras poderosas acompanhadas por um público
cativo de Salvador. Em comum, rimas que levam à reflexão e ritmos que geram calor humano.
Rael sobe no palco do Pelourinho para trazer a força de um repertório que rendeu a ele o Prêmio
da Música Brasileira de Melhor Cantor na categoria Pop/Rock/Reggae/Hip Hop/Funk, além da
indicação ao Grammy Latino. São canções do seu último álbum, sempre cantadas em coro nas suas
apresentações. Estão lá “Rouxinol”, “Descomunal”, “Aurora Boreal” “Quem Tem Fé”, e “Minha Lei”.
O show tem o nome do disco e ambos funcionam para realizar temas e sonhos que já vinham
rondando a inspiração do artista, que é fértil, o que pode render surpresas para o show.
Já a Zuhri chega potente para deixar sua marca no Conexões Sonoras. Tendo o rap e jazz como
fontes principais, dois MCs de frente e músicos talentosos na base, a banda já é nome de peso no
circuito independente do subúrbio de Salvador. Criada há três anos e com público cativo na área, o
grupo começa a dar novos passos e a conquistar espaço dentro do cenário independente da
cidade.
Com autenticidade, letras poderosas e um suingue original, os músicos da Zuhri definem seu estilo
e conceito dentro da arte do improviso e montam uma identidade que tem a cultura das ruas e do
hip hop como inspiração. Harmonias em groove, soul e muito balanço puxam canções autorais
como “Me Ganhou”, “Blue Note”, “Não Há Quem Razuhri”, “Surtos e Prepotências” e “Ruim Não Tá”,
todas presentes no EP “Andamento”. Os temas passeiam pelo amor universal, relacionamentos,
questões sociais e atualidade.
Formada pelos MC’s Representativo e Faster, tem ainda como integrantes Jad Venttura (guitarra e
maestro) e João Paulo Rangel (bateria). Completam o palco os músicos Felipe Pires (contrabaixo e
teclados), e Bruno Torres (saxofone).
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O PROJETO - O Conexões Sonoras tem realização da Ruffo Marketing, Cultura e Arte, e patrocínio
da Oi e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de
Cultura do Estado da Bahia. Nas duas primeiras apresentações desta temporada, o projeto
conectou Nação Zumbi e RadioMundi, na Concha Acústica, e Cordel do Fogo Encantado e Josyara,
no Pelourinho. Já em 15 de junho, é a vez da cantora Mariana Aydar fazer a última&#8239; edição
da temporada ao lado do cantor Almerio.
Integra a proposta do projeto a gravação de música inédita, nascida da conexão entre as atrações,
e produção de conteúdo audiovisual. Os conteúdos exclusivos ficam disponibilizados no site oficial
(www.conexoessonoras.com.br) e redes sociais do projeto. Assim, o público poderá curtir quantas
vezes e quando quiser aquela conexão promovida por ele mesmo. Em breve, terá lançamento o que
nasceu da combinação entre Nação Zumbi e RádioMundi.
FAZCULTURA - Parceria entre a SecultBA e a Secretaria da Fazenda (Sefaz), o mecanismo integra
o Sistema Estadual de Fomento&#8239;à&#8239;Cultura, composto também pelo Fundo de Cultura
da Bahia (FCBA). O objetivo&#8239;é&#8239;promover ações de patrocínio cultural, por meio de
renúncia fiscal, contribuindo para estimular o desenvolvimento cultural da Bahia, ao mesmo tempo
em que possibilita&#8239;às empresas patrocinadoras associar sua imagem diretamente&#8239;às
ações culturais que considerem mais adequadas, levando em consideração que esse tipo de
patrocínio conta atualmente com um expressivo apoio da opinião pública.
SERVIÇO
Conexões Sonoras – Rael e grupo Zuhri
Quando: 18 de maio, a partir das 20h
Onde: Largo Quincas Berro D’Água - Pelourinho
Quanto: R$ 40 e R$ 20 (cota de 40% de meia entrada)
Ingressos: Sympla
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