Nota de Imprensa

Helio Flanders é atração musical do Santander no MEPE
A Suécia tem se caracterizado, nos últimos anos, em trazer muitas novidades para a música
mundial e Adam é uma destas gratas novidades.
Recife, 13 de junho de 2017 – No próximo sábado, dia 17 de junho, às 17h, o Santander realiza
show com Helio Flanders, no Museu do Estado de Pernambuco, dentro do projeto Ouvindo Música.
Integrante do Vanguart, o cantor, compositor e multi-instrumentista mostra músicas de seu primeiro
trabalho solo numa apresentação com voz e teclado.
Inspirado na poesia do norte-americano Walt Whitman nasceu Helio Flanders & As Folhas de Relva.
O show do artista matogrossense reúne canções do novo trabalho Uma Temporada Fora de Mim
(2015), de sua banda Vanguart e de versos de Whitman, fundidos de maneira quase inseparável
dentro do roteiro. Walt, pai do verso livre e conhecido como o poeta da democracia, teve papel crucial
na transcrição poética do homem moderno e ficou marcado por cantar a natureza e o corpo como o
verdadeiro milagre a ser celebrado. “Tive contato com o livro As Folhas de Relva em 2010 numa
viagem e desde então as palavras dele ecoam dentro de mim de maneira incessante. Costumo dizer
que Whitman me salvou”, destaca o músico.
Agenda musical do mês encerra dia 24, com o Coco De Toré Pandeiro Do Mestre, que traz sua obra
influenciada pela musicalidade dos mestiços do sertão, do agreste e da zona da mata.
Santander apresenta o Projeto Ouvindo e Fazendo Música
Museu do Estado de Pernambuco - MEPE
Av. Rui Barbosa, 960 - Graças, Recife - PE, 52050-000 | (81) 3184-3174
Descontos | Programação regular: R$ 6,00
Pessoas acima de 60 anos e estudantes | R$ 3,00
Sócios da Sociedade dos Amigos do Museu do Estado de Pernambuco, clientes e funcionários do
Santander têm entrada gratuita em todas as atividades. Vagas limitadas, até 20 minutos antes das
atividades.
DIA

SEMANA

HORA

ATRAÇAO

INGRESSO

17/06

SABADO

17H

HELIO FLANDERS

R$ 6,00 / R$ 3,00

24/06

SABADO

17H

COCO DE TORÉ PANDEIRO DO R$ 6,00 / R$ 3,00
MESTRE
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