Nota de Imprensa

Santander apresenta Almério no Museu do Estado de
Pernambuco
Recife, 31 de maio de 2017 – No primeiro sábado de junho, dia 3, às 17h, Almério é atração
musical do Santander no MEPE, dentro do projeto Ouvindo Música. Compositor, cantor e ator
teatral com olhar peculiar sobre o mundo e o País, o artista Pernambucano está em fase de
lançamento de seu segundo álbum, DESEMPENA. O trabalho traz uma sonoridade minimalista,
com ênfase para a crueza dos pífanos (uma marca profunda em sua formação musical), em
harmonia com cordas e percussão. A produção e os arranjos são de Juliano Holanda, que também
assina quatro das onze canções.
Almério foi contemplado com a gravação do disco pelo edital da Natura Musical de 2015, escolhido
pelo voto popular. O novo CD oferece um dueto do artista com Elba Ramalho em “Do Avesso”
(Juliano Holanda). “Queria ter pra te dar” (do recifense Thiago Martins) foi escolhido como primeiro
single e disponibilizado no site da Natura em janeiro de 2017. Destaque para o clip da balada
“Segredo”, da conterrânea Isabela Moraes.
O show DESEMPENA sintetiza, em parte, o que o cantor filtra da visão do outro sobre o
comportamento humano. Uma maneira de transformar em arte a inquietação diante de tanta
melancolia e desilusão sobre as relações contemporâneas, segundo ele. “O nome do disco é a
palavra-desafio para desentortar, desamassar, o que inquieta por estar fora de prumo”, completa
Almério.
A programação segue. Dia 10, o trabalho arrojado e espontâneo do trio Wassab dá continuidade ao
projeto Ouvindo Música. Dia 17, a presença de Helio Flanders, integrante do Vanguart, mostra
músicas de seu primeiro trabalho solo. O 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.

Programação junho de 2017
DIA

SEMANA

HORA

ATRAÇAO

INGRESSO

03/06

SABADO

17H

ALMÉRIO

R$ 6,00 / R$ 3,00

10/06

SABADO

17H

WASSAB

R$ 6,00 / R$ 3,00

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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