Nota de Imprensa

Santander apresenta Flaira Ferro no Museu do Estado de
Pernambuco
Porto Alegre, 19 de setembro de 2017 – No próximo sábado, dia 23 de setembro, às 17h, Flaira
Ferro é atração musical no MEPE, dentro do projeto Ouvindo e Fazendo Música, uma iniciativa do
Santander. A jovem artista pernambucana apresenta 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. No show realizado no Museu do Estado de Pernmabuco, Flaira canta e
dança, acompanhada de Guilherme Eira no violão.
Flaira começou atuar no cenário cultural como dançarina de frevo, mas logo se descobriu cantora e
compositora. O início de 2017 ficou marcado pelo vídeo viral cantando Me curar de mim, música de
sua autoria que integra Cordões Umbilicais, álbum de estreia da artista. Divulgado inicialmente no
aplicativo WhatsApp, a repercussão do trabalho virou manchete nos jornais e blogs brasileiros. O
vídeo foi compartilhado nas redes sociais pelo ator Reynaldo Gianecchini e as atrizes Bárbara Paz
e Bianca Bin, dando maior visibilidade ao trabalho da artista.
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. Vale destacar que todas as pessoas que
participam do projeto musical ganham acesso gratuito as exposições do MEPE.
DIA
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INGRESSO

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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