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Plus

SHOW

Cynthia Scott no
Teatro Amazonas

ERALDO BANDEIRA
CANTA CAZUZA

OFestivalAmazonas Jazz
contahojecomaapresentação
dadivadojazz,CynthiaScott,a
partir das 19h30,noTeatro
Amazonas. Em seguida,às
21h, subiráaopalcooBrian
LynchSextet. Ingressos apartir
deR$5,nabilheteriado teatro.

Eraldo Bandeira é a atração de
hoje no ‘Rock in Plaza’. A partir
das 19h, o cantor homenageará
Cazuza e a banda Barão
Vermelho. O show será na
Praça de Alimentação do
Manaus Plaza Shopping.

'CINEMA GUARANY', SÉTIMO ÁLBUM DA AMAZONENSE, É MAIS INTROSPECTIVO E COM DUAS CANÇÕES DEDICADAS A MANAUS

Eliana Printes em tom de saudade
Manuella Barros
Da Redação
Manaus, Amazonas

Após uma temporada de 40
dias na Alemanha,
especialmente para o
concerto com a Orquestra
Sinfonica Collegium Musicum
Potsdam, a cantora Eliana
Printes se prepara para mais
um projeto: lançar o CD
'Cinema Guarany' no dia 23
de agosto, notícia confirmada
ontem de manhã pela
Universal Music.

O

sétimo álbum da
carreira da artista
amazonense chega
mais introspectivo,
em tom de saudade e conta
com dez músicas, seis delas
assinadas por ela e Adonay
Pereira. “Duas canções são
dedicadas a Manaus, ‘A cidade e o luar’ e ‘Anjo de prata’”,
adianta Eliana Printes. “Regravei duas composições,
uma de João Donato e do Lysias Ênio, ‘Amazonas’, e outra de Roberto Correia e Silvio Son, ‘Não fico mais sem
teu carinho’. Também tem
uma inédita de Sérgio Souto,
‘Festa’, além de ‘Poema’, de
Rubens Lisboa”.
O primeiro show do novo
projeto deve ser apresentado
na cidade em setembro. Enquanto isso, Eliana Printes
trabalha na finalização do
DVD gravado ao vivo no Teatro Amazonas em 2009. “O
DVD não está pronto porque
tivemos alguns problemas
de ordem técnica e sempre
queremos levar ao público
um produto com qualidade”,
justifica a cantora.
O concerto para 2 mil pessoas na Alemanha também
estará disponível para os fãs
em disco e documentário.
“Gravamos imagens para entrar no documentário sobre
a minha carreira. Vou finalizar as gravações em Manaus
e no Rio de Janeiro no ano
que vem”, revela Eliana.
Fora do Brasil, a intérprete

Eliana durante o concerto com a Orquestra Sinfonica Collegium Musicum
Potsdam na Alemanha / Foto: Divulgação

também se apresentou na
Áustria, na cidade de St. Gilguem, no Museu dos Instrumentos dos Povos do Mundo.
“O concerto com a Orquestra
Sinfonica Collegium Musicum Potsdam, regida pelo
maestro Knut Andreas, superou as expectativas e o resultado foi excelente. Só para

ter ideia, eu já estou com o
projeto de voltar ano que
vem para novos shows na
Alemanha e em países próximos”, comenta a amazonense. “Além de todo o aprendizado em relação à cultura,
hábitos e musicalmente falando do jeito de tocar europeu, descobri que não exis-

tem realmente fronteiras, raça e idioma, apenas a música
com o seu poder incrível. Estou muito feliz pela oportunidade de representar o Brasil”.

Reconhecimento
O momento é de ascensão
para Eliana Printes. Ela tam-

bém está na
trilha sonora
do
filme
‘Qualquer
gato vira-lata’ com a
música ‘Só vou
gostar de quem
gosta de mim’, de
Rossini Pinto. “É
muito importante ver a
aceitação do seu trabalho,
seja ela por meio do público
ou de outros profissionais,
no caso do diretor Tomas
Portella, que reconheceu na
música essa possibilidade de
incluí-la no filme”, diz a cantora. “É a primeira vez que
estou em filme, mas tive
uma música na novela ‘Porto
dos Milagres’, da Rede Globo. Foi ‘Quando você não
vem’, de Ivan Lins e Ronaldo
Monteiro de Souza, tema da
personagem
interpretada
pela atriz Camila Pitanga”.
Eliana ressalta que o retorno é muito bom uma vez que
o filme ainda está em exibição. “Milhares de pessoas já
assistiram, vão assistir e conhecerão meu trabalho”,
afirma ela. “Sem falar que o
filme irá participar de festivais, sairá em DVD e tem um
longo caminho a percorrer e
a minha voz irá junto”.
Para atender a demanda,
só a instantaneidade das redes sociais, por meio do
@elianaprintes,
facebook.com/elianaprintescantora e dos sites www.elianaprintes.com.br e myspace.com/elianaprintescantora. “A comunicação nessas
ferramentas aproxima cada
vez mais o contato com o público e facilita a divulgação”,
destaca a artista. “Recebi
muitas mensagens de diferentes cidades do Brasil referentes à música na trilha
do filme, enquanto meu site
teve aumento em acessos
nos últimos meses”.

