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O show "BRAVA!", inédito no Brasil, é uma iniciativa da cantora e
compositora curitibana Helena Sofia. A Turnê Paraná é realizada com
recursos do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do
Paraná – PROFICE e Incentivo da Copel.

As 10 canções autorais do show foram desenvolvidas em uma
Residência Artística em Palermo, na Itália, com o propósito de unir a
diversidade musical Brasileira e Siciliana para a produção de um
material inspirado pelas suas raízes culturais. Na montagem 2022,
aproveitamos o centenário da Semana de Arte Moderna para buscar
inspiração no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade,  suas
raízes no Futurismo italiano e seus desdobramentos nas obras
Tropicalistas.

Para a Turnê Paraná, o show está sendo remontado com Direção
Musical de Érica Silva e Direção Artística da cineasta Rodriane DL. Em
palco, Helena Sofia é acompanhada por Gabriela Bruel na percussão
e Vic Vilandez no baixo, tendo como pano de fundo projeções
cinematográficas e beats eletrônicos especialmente desenvolvidos
para o espetáculo.
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*clique na imagem para acessar o vídeo

https://drive.google.com/file/d/1x-Y2RdlQ_JIDLmKvEMVF1ff7JkWle_LX/view?usp=sharing
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*clique na imagem para acessar o vídeo

https://drive.google.com/file/d/1D8ZV3ynWsXzKw0m_8ts-50utP0quqJ-c/view?usp=sharing
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Matinhos

Data: 25 de agosto de 2022 (quinta-feira)
Horário: 19h30
Local: Auditório UFPR Litoral
Classificação: Livre
Entrada Gratuita

Horário de entrada no espaço para montagem: 14h
Duração do espetáculo: 50 minutos
Horário de saída após desmontagem: 22h

O grupo viaja com equipamentos de som, luz e projeção para realização
do espetáculo, com equipe técnica completa.

Responsável Técnico: Eduardo Schotten

SHOW
TURNÊ PARANÁ
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Como forma de Contrapartida Social, o projeto BRAVA! oferece uma
oficina de Círculo de Tambores, a ser ministrada para alunos de
Escolas Estaduais dos municípios. 

O Círculo de Tambores é uma atividade em grupo, não verbal e
inclusiva, em que as pessoas se reúnem, com tambores e
instrumentos de percussão, para tocar juntos, numa grande
celebração musical. Não há necessidade de conhecimento musical
prévio pelos participantes. Os instrumentos musicais serão
disponibilizados pela produção do projeto.

Capacidade: 30 estudantes
Data: 25/08/2022

Horário: 15h (40 min duração)

https://drive.google.com/file/d/1YokeUrPRLeVcTQXwMofqtuyVJwG7gkUq/view?usp=sharing


Helena Sofia
voz, violão, acordeon

Cantora e compositora, Helena Sofia lançou
dois álbuns autorais produzidos de forma
independente: Desejo Canibal (2014) e
Tormenta (2016), com turnês pelo Brasil e
Exterior. Não gosta de rótulos, mas acredita
que faz MPB. É Mestre em Música pela
UFPR.

Graduado em Música pela UNESPAR, é
baixista e professor de música, tendo
participado de gravações com grandes
artistas locais, entre eles Nati Bermudez,
Roseane Santos, Luciano Fachini e a banda
Frugale.

Vic Vilandez
baixo elétrico
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Bacharel em Música Popular pela Faculdade
de Artes do Paraná, atua há 15 anos como
percussionista em conceituados grupos do
cenário musical de Curitiba, entre eles o
Terra Sonora, Rosa Armorial e Banda
Sincopé.

Gabriela Bruel
percussão
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