Nota de Imprensa

Blues de Solon Fishbone é atração no Museu do Estado de
Pernambuco
Porto Alegre, 12 de setembro de 2017 – O projeto Ouvindo e Fazendo Música, que ocorre no
MEPE todos os finais de semana em parceria com o Santander, traz o guitarrista gaúcho Solon
Fishbone, dia 16 de setembro, às 17h. No show do próximo sábado, concebido especialmente para
o Museu do Estado de Pernambuco, o bluseiro divide o palco com Jo Pinto na bateria e Gilson
Peixoto no baixo. O repertório reúne músicas próprias de Fishbone, como por exemplo, Blue Hand,
She´s so hard to find, Going Back Home e Magic Funk. It ain´t no use, de ZZ Hill, Tore Down de
Freddie King, If you love like you say, de Albert Collins, Me and the Devil, de Robert Johnson,
Mamma and Pappa, de Earl King, e Soul Train, de Snooks Eaglin, completam o set list.
Com trinta anos de estrada e cinco discos lançados, Fishbone comemorou, em 2014 três décadas
de uma carreira musical reconhecida pela crítica especializada. Começou sua história como
baixista da banda Prize, que fez parte de uma geração que marcou o rock gaúcho. Com o fim do
grupo no final dos anos 80, Solon assumiu a guitarra e formou uma das primeiras bandas de blues
do RS, a Bluesmakers. No início dos anos 90, viveu a cena blues de SP, que foi, sem dúvida, o
embrião para o que viria logo depois, o grupo Solon Fishbone y los Cobras. O disco de estreia do
trio Blues from Southlands, lançado em 1994, virou rapidamente um marco para o gênero, com
mais de 10 mil cópias vendidas. Foi o primeiro álbum de blues gravado e produzido por um artista
gaúcho. Mais informações e músicas estão no endereço https://www.solonfishbone.com/
Flaira Ferro, jovem artista pernambucana apresenta, dia 23, seu mais recente trabalho, o disco
Cordões Umbilicais gravado de forma independente, que chegou a figurar entre os 100 melhores
discos de música brasileira de 2015. Rabecado realiza o último show do mês, dia 30, com músicos
de Olinda e Recife, que tem no forró sua principal inspiração para uma apresentação dançante.

DIA

SEMANA

HORA

ATRAÇAO

INGRESSO

16/09

SABADO

17h

SOLON FISHBONE

R$6,00 / R$3,00

23/09

SABADO

17h

FLAIRA FERRO

R$ 6,00 / R$ 3,00

30/09

SABADO

17h

RABECADO

R$ 6,00 / R$ 3,00
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