BETO CAMPOS

Momentos culturais

inesquecíveis
Com Ilharriba! Una Fiesta Latina consolidada, Beto Campos,
diretor da RCS Music, trabalha a todo vapor para que novos
projetos cheguem ao mercado ainda neste ano
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“

Trabalhar para não deixar se abater por qualquer interferência de mercado”. Essa é a filosofia de Beto Campos e sua equipe da RCS Music,
empresa à frente de festivais como o Pôr do Sol
Musical e o Ilharriba! Una Fiesta Latina. O ano
de 2018 foi um ano de instabilidade e incerteza política e econômica, o que afetou diretamente o setor de
eventos, as expectativas para 2019 são melhores.
“Mantemos o otimismo e acreditamos em nosso
país. Os gestores públicos deveriam acreditar e investir mais em eventos de qualidade com cunho sócio-cultural. E, infelizmente, isso nem sempre ocorre”,
avaliou Campos. “Torcemos para que a economia melhore e que os empresários voltem a patrocinar bons
projetos culturais. Temos diversos projetos para estrear e estamos focados em viabilizá-los”.
A RCS Music está há 28 anos no mercado nacional e internacional. Há três anos mantém contato comercial com países como Portugal, Espanha, Argentina entre outros. No portfólio da empresa, são mais
de 2500 shows pelo país, com direção e produção de
artistas como Guilherme Arantes, Zé Ramalho, Zeca
Baleiro, Zelia Duncan, João Bosco, Adriana Calcanhoto, entre outros.
Recentemente Beto Campos viu o seu festival
Ilharriba! Una Fiesta Latina completar cinco anos
de existência, confirmando sua consolidação e pleno sucesso.
“Este é um evento que já nasceu como um grande
festival de música e dança latina no Brasil. Ele conquistou o público por sua proposta de levar música
de qualidade, promovendo um intercâmbio entre os
países latino-americanos, também com o objetivo de
inclusão social”, afirmou o empresário e diretor artístico cultural.
Destacam-se ainda os eventos: “O Vale em Canto”,
que une MPB e ação solidária no Vale do Paraíba; e o
projeto itinerante Jazz and Blues on the Road, que celebra ambos ritmos. “Só realizamos festivais culturais
que nós mesmos consumiríamos, oferecendo assim
ao público momentos inesquecíveis”, concluiu ele.
Para mais informações sobre os eventos da
RCS, acesse a Funpage: rcsventos, ilharriba,
pordosolmusical.l

