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MÚSICA

Cultura da pluralidade
Além dos shows, as artistas ofertam oficinas em que a voz e o corpo são protagonistas na
criação musical
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O nome escolhido para o espetáculo foi
"Diáspora", referência aos movimentos dos
povos africanos pelo mundo, que terminou
por in:uenciar diversos lugares com sua
cultura e sua música. A voz como
instrumento é o mote do show das artistas
Anaïs Maviel e Isis Girald, que acontece
nesta sexta-feira (8) e no sábado (9), às
19h30, no Centro Cultural Belchior. A
primeira noite contará com a participação do
rapper Erivan Produtos do Morro.

"Diáspora", em diferentes formatos, ainda vai
passar por outros espaços nos próximos
dias. Participando o projeto Bom de
Fortaleza. As musicistas apresentam uma
versão do show no sábado (9), às 11h, na
Praça dos Leões (Praça General Tibúrcio). O
evento é gratuito.
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Anaïs Maviel e Isis Giraldo apresentam o show "Diáspora", em
Fortaleza e Redenção

Em turnê pela América do Sul, a dupla já
passou por Chile e Argentina. Depois do
Brasil, Anaïs e Isis seguem para Colômbia e
Peru. "Elas foram conseguindo se articular
com produtores locais e esses produtores

acabaram indicando outros formando uma grande rede", explica Isabel Viana, produtora da
dupla em Fortaleza. "Elas já viriam para Recife, estava no mapa delas e um amigo francês
indicou Fortaleza, pela proximidade. A gente está em contato desde setembro", complementa.

O show "Diáspora" é fruto do encontro sonoro de Anaïs Maviel (franco-haitiana), que residente
em Nova York (EUA) e Isis Giraldo (colombiana-canadense), radicada no Canadá. A proposta é
de um experiência intercultural. As multi-instrumentistas enveredam pela musicalidades
africanas e as texturas rítmicas provenientes do jazz.

O show traz referências da música ancestral afro, como o hip hop e o canto coral. O projeto
conta com o apoio da secretaria Municipal de Cultura, da Universidade de Integração da
Lusofonia-Afro-Brasileira (Unilab), Universidade Federal do Ceará (UFC) e Associação Capoeira
Zumbi.

Além dos palcos

A voz é um instrumento que todos podem desfrutar. A presença das artistas vai além das
performances musicais. Na passagem da dupla pelo Ceará, serão ministradas ohcinas sobre o
uso da voz como instrumento musical, relacionando isso com as histórias da arte e re:exões
sobre sociedade, comunidade, criatividade e espiritualidade.

Trabalhando um repertório de músicas tradicionais do continente africano, as ohcinas utilizam a
percussão corporal. O workshop é indicado para todos, não apenas prohssionais, e os temas
discutidos serão: a diáspora africana e a criolização em música contemporânea (popular e
experimental); o uso da voz e do corpo como instrumento e a música eletrônica; processo
criativo;conhecimento ancestral; e estética futurista.

No sábado, às 11h, o público fortalezense, além de poderem aproveitar um pouco do show das
duplas na Praça dos Leões, poderão vivenciar momentos de utilização do corpo como
instrumento, criando sons através dele.

Itinerância

Na segunda-feira (11) é vez de Redenção (CE) receberem as artistas. Além do show a
comunidade escolar da Universidade de Integração Internacional da Lusofania Afro-Brasileira
(Unilab) poderá aproveitar a ohcina para entender mais a utlização da voz e a percussão
corporal na formação da música. O momento de convivência acontece das 13h às 18h, gratuito.
No mesmo dia, já em Fortaleza, o local escolhido para a vivência é a Associação Capoeira
Zumbi, com a ohcina: "O corpo e a voz como instrumentos musicais", às 20h, com inscrições ao
custo de R$ 35. Para encerrar, as artista se apresentam na terça-feira (12) em um show emASSINE > Diário do Nordeste
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parceria com Femme_Contato e a rapper Isabel Gueixa, no Ritmo Urbano, às 20h, a R$ 5 (meia
para todos).

Parceria

Anaïs Maviel é cantora, multi instrumentista, compositora e professora. Seu mais recente
trabalho investiga a forma como a música é entendida nas sociedades tradicionais. Seu
caminho a levou a compartilhar sua música em Nova York e outras partes da América do Norte
e Europa, além do Haiti. Sua estreia como solista 'hOULe', pela Gold Bolus Recordings, recebeu
reconhecimento internacional.

Isis Giraldo é compositora e cantora. Sua identidade colombiano-canadense é um re:exo da
música que se nutre da tradição do jazz, da música coral, hip-hop e da cumbia (música típica
nacional da Colômbia). Lançou três álbuns e já tocou na América do Norte e do Sul, em eventos
de peso, caso de Medellín Festival de Jazz, Festival de Jazz de Toronto, Festival de Jazz de
Montreal.

Programação
8 /12

- Show "Diáspora", com Anaïs Maviel e Isis Girald - Às 19h30, no Centro Cultural Belchior (Rua
dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema). Ingressos: R$ 10 (meia). Contato: (85) 3105.1358

9/12

- Show "Diáspora" (set mais curto) - Às 11h, na Praça dos Leões. Gratuito

11/12

- Ohcina e show "Diáspora" - Às 13h a 18h, no Universidade de Integração da Lusofania-Afro-
Brasileira (Unilab - Av. Da Abolição, 3, em Redenção-CE). Gratuito

- Ohcina "O corpo e a voz como instrumentos musicais" - Às 20h, na Associação Capoeira Zumbi

(Av. Da Universidade, 3107- Benhca). Inscrição: R$: 35

12/11

Show em parceria com Femme_Contato e a rapper Isabel Gueixa - Às 20h, no Ritmo Urbano
(Rua dos Tabajaras, 374, Praia de Iracema). Inscrição: R$: 5 (meia)
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Batista de Lima (/cadernos
/caderno-3/coluna/batista-de-
lima-1.128)

BATISTA DE LIMA: A REVOLUÇÃO DOS
PADRES (/CADERNOS/CADERNO-3/COLUNA
/BATISTA-DE-LIMA-1.128/BATISTA-DE-LIMA-
A-REVOLUCAO-DOS-PADRES-1.1883326)

CP
Contraplano (/cadernos
/caderno-3/coluna
/contraplano-1.1647610)

CONTRAPLANO: CINEMA EM CUBA
(/CADERNOS/CADERNO-3/COLUNA
/CONTRAPLANO-1.1647610/CONTRAPLANO-
CINEMA-EM-CUBA-1.1885673)

Erilene Firmino (/cadernos
/caderno-3/coluna/erilene-
Vrmino-1.987016)

ERILENE FIRMINO: QUANDO NÃO É SIM
(/CADERNOS/CADERNO-3/COLUNA/ERILENE-
FIRMINO-1.987016/ERILENE-FIRMINO-
QUANDO-NAO-E-SIM-1.1838141)

Frei Hermínio Bezerra
(/cadernos/caderno-3/coluna
/frei-herminio-bezerra-1.132)

FREI HERMÍNIO BEZERRA: O SENTIDO DAS
PALAVRAS (/CADERNOS/CADERNO-
3/COLUNA/FREI-HERMINIO-BEZERRA-
1.132/FREI-HERMINIO-BEZERRA-O-SENTIDO-
DAS-PALAVRAS-1.1882162)

Márcia Travessoni (/cadernos
/caderno-3/coluna/marcia-
travessoni-1.1305972)

MÁRCIA TRAVESSONI: GRANDE PÚBLICO
(/CADERNOS/CADERNO-3/COLUNA/MARCIA-
TRAVESSONI-1.1305972/MARCIA-

Colunistas
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br
/suplementos/colunas)
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TRAVESSONI-GRANDE-PUBLICO-1.1885003)

MP
Mingau Pop (/cadernos
/caderno-3/coluna/mingau-
pop-1.137)

MINGAU POP: INÉDITAS PARA MARIA
(/CADERNOS/CADERNO-3/COLUNA/MINGAU-
POP-1.137/MINGAU-POP-INEDITAS-PARA-
MARIA-1.1883858)

Paulo Coelho (/cadernos
/caderno-3/coluna/paulo-
coelho-1.138)

PAULO COELHO: DA ARTE DA ESPADA
(/CADERNOS/CADERNO-3/COLUNA/PAULO-
COELHO-1.138/PAULO-COELHO-DA-ARTE-DA-
ESPADA-1.1885676)

SL
Sopa de Letras (/cadernos
/caderno-3/coluna/sopa-de-
letras-1.141)

SOPA DE LETRAS (/CADERNOS/CADERNO-
3/COLUNA/SOPA-DE-LETRAS-1.141/SOPA-DE-
LETRAS-1.1883375)

BL
Batista de Lima (/cadernos
/caderno-3/coluna/batista-de-
lima-1.128)

FORTALEZAMADA (/CADERNOS/CADERNO-
3/COLUNA/BATISTA-DE-LIMA-1.128/MATERIA-
1.791845)
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Mais Lidas

14 pessoas mortas na maior
chacina do Ceará (/cadernos

/policia/online/14-pessoas-mortas-na-
maior-chacina-do-ceara-1.1886225)

Vendedora de lanches e motorista
de Uber estão entre vítimas da

chacina (/cadernos/policia/online
/vendedora-de-lanches-e-motorista-de-
uber-estao-entre-vitimas-da-chacina-
1.1886250)

Suspeito de participar da Chacina
das Cajazeiras é preso com fuzil

(/cadernos/policia/online/suspeito-de-
participar-da-chacina-das-cajazeiras-
e-preso-com-fuzil-1.1886294)

Enfermeira relata a chegada das
vítimas da Chacina das Cajazeiras

ao IJF (/cadernos/policia/online
/enfermeira-relata-a-chegada-das-
vitimas-da-chacina-das-cajazeiras-ao-
ijf-1.1886240)

Secretário André Costa compara
chacina a atos terroristas e diz que

'não há motivo para pânico' (/cadernos
/policia/online/secretario-andre-costa-
compara-chacina-a-atos-terroristas-e-diz-
que-nao-ha-motivo-para-panico-
1.1886275)

Edição Digital
(http://hotsite.diariodonordeste.com.br

/edicaodigital/index.html)
(http://hotsite.diariodonordeste.com.br

/edicaodigital/index.html)

EDIÇÃO DE HOJE

(http://hotsite.diariodonordeste.com.brASSINE > Diário do Nordeste
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/edicaodigital/index.html)
Assine
o jornal

(http://centraldoassinante.diariodonordeste.com.br/)

Classificados

Procure nas nossas ofertas

*
Empregos
(http://classitcados.diariodonordeste.com.br
/imoveis
/ofertas)

+
Diversos
(http://classitcados.diariodonordeste.com.br
/imoveis
/ofertas)

,
Imóveis
(http://classitcados.diariodonordeste.com.br
/imoveis
/ofertas)

-
Veículos
(http://classitcados.diariodonordeste.com.br

/autos
/ofertas)

VC Repórter
(/servicos/vc-reporter)

FLAGROU ALGO? ENVIE PARA NÓS

 (85) 98948-8712.

ASSINE > Diário do Nordeste
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SHOPPING
 

Ofertas Sabor Auto Classificados

Hyundai - Tucson - 2014

Classificados do Diário

R$ 49.990,00

Apartamento - Praia do
Futuro, Dunas,Cocó,Cidade

20...Classificados do Diário

R$ 695.000,00

Apartamento - Água Fria,
Edson Queiroz, Luciano

Cav...Classificados do Diário

R$ 459.390,00

Apartamento - Cambeba,
messejana, Lagoa Redonda

e B...Classificados do Diário

R$ 850,00

REPORTAGENS

(/cadernos
/negocios
/renda-
e-empregos-
nas-baladas-
e-negocios-na-
noite-da-
capital-
1.1882580)

Entretenimento
vira negócio
milionário
(/cadernos
/negocios

/renda-
e-empregos-
nas-baladas-
e-negocios-
na-noite-da-

capital-
1.1882580)

(/cadernos
/cidade
/destinacao-
para-valores-
arrecadados-
e-wexivel-
1.1883064)

Arrecadação
com multas
cresce 180%
(/cadernos

/cidade
/destinacao-
para-valores-
arrecadados-

e-Eexivel-
1.1883064)

(/cadernos
/policia
/numero-de-
presos-no-
estado-do-
ceara-cresce-
13-
em-2017-1.1883096)

Número de
presos no CE

aumenta
13%

(/cadernos
/policia

/numero-de-
presos-no-
estado-do-

ceara-
cresce-13-

em-2017-1.1883096)

(/cadernos
/cidade/vilas-
antigas-de-
fortaleza-
resistem-nos-
lacos-afetivos-
1.1882178)

Vilas
resistem nos

laços
afetivos

(/cadernos
/cidade
/vilas-

antigas-de-
fortaleza-
resistem-
nos-lacos-
afetivos-

1.1882178)

(/cadernos
/vida/esquizofrenia-
sem-estigmas-
1.1881268)

Conheça
projeto Artes

em
Esquizofrenia

(/cadernos
/vida/esquizofrenia-

sem-
estigmas-

1.1881268)

(/cadernos
/zoeira
/industria-4-0-
moda-do-
futuro-
1.1881999)

Mudanças
na criação e
o consumo

da moda
(/cadernos

/zoeira
/industria-
4-0-moda-
do-futuro-

1.1881999)

Editorias
Auto
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br
/suplementos
/auto)
Cidade
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br
/cadernos
/cidade)
Empregos
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br
/cadernos
/empregos)
Gente
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br
/suplementos
/gente)
Jogada

Opinião
. Capa
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br
/cadernos
/opiniao)
Colunistas
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br
/suplementos
/colunas)
Blogs
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br
/servicos/blogs)

Especiais
Cinema
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br
/cinema)
DOC
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/doc)
Plus
(http://plus.diariodonordeste.com.br/)
Você
Empreendedor
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br
/cadernos/voce-
empreendedor)
Imóveis
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br
/cadernos
/imoveis)
Radar do

Redes Sociais
Facebook
(https://www.facebook.com
/diariodonordeste)
Google+
(https://plus.google.com
/+diariodonordeste/)
Instagram
(http://instagram.com
/diariodonordeste)
Twitter
(https://twitter.com
/diarioonline)
Youtube
(http://hotsite.diariodonordeste.com.br
/social/youtube)

Serviços
Anuncie (85)
3266-9638
(http://midiakit.verdesmares.com.br
/veiculos/diario-
do-nordeste)
Assine
(http://centraldoassinante.diariodonordeste.com.br/
Cinema
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br
/cinema)
Classitcados (85)
4001-9000
(http://classitcados.diariodonordeste.com.br/
Clube do
Assinante
(http://clubedoassinante.diariodonordeste.com.br/
Conhecendo o

ASSINE > Diário do Nordeste
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© Todos os direitos reservados. O conteúdo não pode ser publicado, reescrito ou redistribuído sem prévia autorização.
Passível ação judicial.
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Comércio
(http://diariodonordeste.verdesmares.com.br
/cadernos/radar-
do-comercio)

TVDN
. Capa
(http://tv.diariodonordeste.com.br/)

Ceará
(http://conhecendooceara.com.br/)
Jornal na Sala de
Aula
(http://saladeaula.diariodonordeste.com.br/)
VC Repórter
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Versão Impressa
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Sereia de Ouro
(http://hotsite.verdesmares.com.br
/sereiadeouro/)
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