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Fafá de Belém volta ao palco dos primeiros shows de sua carreira (Foto:

Reprodução)

Além de talentosas vozes femininas oriundas do Norte do

Brasil, Eliana Printes e Fafá de Belém guardam outro ponto

comum em suas trajetórias: ambas fizeram os primeiros

espetáculos de suas carreiras no Teatro Amazonas (TA). No

dia 11, sexta-feira, às 21h30, as cantoras sobem de novo ao

palco de suas origens, desta vez juntas, para o show “Eliana

Printes convida Fafá de Belém”.

Como revela o nome, o encontro no palco amazonense

acontece por iniciativa de Eliana. “Sempre foi uma grande

vontade minha fazer esse show com a Fafá, e ainda mais no

TA. Agora conseguimos conciliar as agendas.

Realizar esse show no teatro será uma grande alegria para

mim”, comemora a cantora amazonense, que se declara

ainda uma fã de carteirinha da colega de Belém. “Sou fã faz

tempo, já fui a vários shows dela no Rio, e num deles fui

cumprimentá-la no camarim. Estreitamos os laços e, como

somos da mesma região, ela se interessou em ouvir meu

trabalho. Passamos a nos corresponder muito pelo Twitter,

conversamos bastante pelas redes sociais!”, revela.

‘Cara da Amazônia’ De seu lado, Fafá é só elogios para

Eliana, e se diz grata pelo convite feito pela amiga do

Amazonas. “Fiquei muito feliz, porque a Eliana é

maravilhosa, canta divinamente. Ela tem um trabalho

bacana e é uma outra cara da arte amazônica, pois afinal
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bacana e é uma outra cara da arte amazônica, pois afinal

somos um povo só”, disse a artista à reportagem, em

entrevista por telefone.

Fafá se declara especialmente feliz pela oportunidade de

voltar à capital amazonense: “Manaus é parte fundamental

da minha história. Aí, no TA, estreei o meu primeiro

espetáculo, ‘Tamba-tajá’. Cantar no TA era uma das minhas

metas, só não imaginei que seria tão rápido e por meio de

uma amazonense. Só tenho a agradecer por essa

oportunidade de voltar a Manaus, quero muito me banhar

no rio Negro e comer um jaraqui!”, completa.

No palco Eliana e Fafá ainda não fecharam o repertório que

irão apresentar no espetáculo, mas a convidada já expressa

o desejo de revisitar as toadas dos bumbás parintinenses.

“Queria cantar alguma coisa de toada do Caprichoso e do

Garantido. Um amigo meu me mandou uma toada linda

chamada ‘Iara’, que Arlindo Jr. e David Assayag já

gravaram. Do Garantido, acho que ‘Vermelho’ é um tanto

óbvio, dá para outro caminho, com algo que fale da Baixa.

Vou apresentar também algumas canções do Pará. E, com a

Eliana, faço o que ela quiser, talvez Tom Jobim ou Chico”,

enumera. Os ingressos para o show estarão à venda nos

próximos dias, na bilheteria do TA, a R$ 70 (plateia/frisas),

R$ 50 (1º pav.), R$ 40 (2º pav.) e R$ 30 (3º pav.).

Amazonense vai cantar na Alemanha

No dia 25 de junho, Eliana Printes participa do concerto

“Noite brasileira”, em Potsdam, Alemanha, cantando

sucessos de seu repertório e clássicos nacionais,

acompanhada da Orquestra Sinfônica Collegium Musicum

Potsdam, sob a regência de Knut Andreas.

A ligação de Eliana com a Alemanha começou quando

Andreas ouviu um CD da artista e se encantou por uma das

canções, “O céu hoje à noite”. Inspirado pela música de

Eliana e Adonay Pereira, o regente escreveu um réquiem,

apresentado em Potsdam em novembro passado, e

convidou a cantora para cantar em seu país.
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