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PREMIADA CANTORA INGLESA ERRADICADA NO CANADÁ JÁ GANHOU DIVERSOS PRÊMIOS DE BLUES INTERNACIONAIS

MUSEU

BLUES DO REINO UNIDO
DAWN TYLER FAZ SHOW
Cantora de blues vai apresentar suas músicas em show gratuito
no teatro municipal de são josé dos campos, nesta quinta-feira
são josé dos campos
Da redação
@jornalovale

A cantora de blues Dawn
Tyler vai se apresentar no
Teatro Municipal de São José
dos Campos nesta quinta-feira. A apresentação, que é gratuita, acontece às 20h.
O espetáculo faz parte do
projeto Blues no Municipal,
da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), e os
ingressos devem ser reservados no site da instituição a
partir desta terça-feira.
Com mais de 20 anos de carreira, a cantora e atriz Dawn
Tyler tem ganhado espaço da
elite no blues.
Seu estilo artístico tem uma
eclética influência do jazz,
soul e gospel, que traça a linha que a separa do blues

Gratuito. Apresentação acontece no Teatro
Municipal (R. Rubião Júnior, 84 - Centro)
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moderno e tradicional em uma
nova dimensão.
A artista já tocou em festivais
e salas de concerto em 4 continentes, gravou 4 álbuns e dividiu o palco com Cyndi Lauper, Jeff Healey, Oliver Jones,
Koko Taylor, Susan Tedeschi,

MISCELÂNEA HAVERÁ TEATRO, MÚSICA E DANÇA

teatro e dança são
destaque em festival
no litoral norte
ARTES. A terceira semana do
Festival FELINO (Festival de
Artes do Litoral Norte) acontece em Ilhabela, Caraguatatuba e São Sebastião nos dias
16, 17 e 18, com uma programação de peças de teatro,
música e dança. Na quinta,
o espetáculo “Pé na Curva”
será apresentado no Espaço
Pés no Chão (Rua Macapá,
72 - Barra Velha), às 20h. A
peça conta a história de dois
andarilhos, Tolo e Infeliz,
únicos sobreviventes de um
mundo catastrófico. Já em
Caraguatatuba, na sexta, a
peça “Noites no Museu” do
Coletivo Teatral Saturnália

será encenada na Praça Cândido Motta, 72 - Centro, a partir
das 20h. Também em Caraguá,
no sábado, tem show musical
do o grupo Yundú, formado
pelas cantoras e multi-instrumentistas Heloisa Figueiredo,
Ieda Terra e Lígia Teubl. Elas
estarão no Teatro Mário Covas
(Avenida Goiás, 187 - Indaiá),
às 20h. Para quem gosta de
dança, o Corpo de Baile de
Caraguatatuba vai apresentar
o espetáculo “Carpe Diem, A
vida em um zeptosegundo”
em São Sebastião, no sábado,
no Teatro Municipal (Avenida
Altino Arantes, 2 - Centro), a
partir das 20h.

Teatro. Peça Pé na Curva
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dentre outros.
Ela vai se apresentar ao lado
dos músicos Marcelo Naves
(gaita e voz), Tiago Guy (guitarra), Léo Duarte (guitarra)
Jaderson Cardoso (bateria) e
Raoni Brascher (baixo).
Dona de uma voz impecável,

a cantora já garantiu diversos
prêmios, como três ‘Maple
Blues Canadense’ e nove ‘Lys
Blues de Quebec’.
Ela também já levou o ‘Screamin Jay Hawkins’ por melhor
performance ao vivo, um troféu de blues da França como a
melhor artista feminina internacional do ano e uma nomeação para o ‘Prêmio Canadense
de Folk Music’ como melhor
vocalista. Em 2017, levou o
primeiro lugar dentre mais de
260 atuações na ‘33° Disputa
Internacional de Blues’, juntamente com sua banda de
apoio, The Ben Racine Band.
O projeto Blues no Municipal
busca apresentar e difundir
artistas desta vertente musical. Já passaram pelo projeto
o quarteto Aki Kumar Blues
Band, os músicos Omar Coleman, Darrell Nulisch, Taryn
Donath, dentre outros.
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Visita. Museu em Campos

SEMANA DE
MUSEUS TEM
ATIVIDADES
NA REGIÃO
EVENTO. A 17º Semana Nacio-

nal de Museus acontece até o
dia 18 de maio, com atividades diversas em museus da
região do Vale do Paraíba.
Ao todo serão 3.222 eventos
que vão desde mostras e oficinas, a visitas guiadas, debates
e apresentações musicais. A
Semana Nacional de Museus
que é promovida todos os
anos pelo Ibram (Instituto
Brasileiro de Museus).
Entre os participantes da região, estão o Museu do Folclore em São José, o Museu
Felícia Leirner em Campos de
Jordão, entre outros.
A programação completa está
em http://programacao.museus.gov.br/.
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