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CANTORA AMAZONENSE VAI PARTICIPAR DE UM CONCERTO AO AR LIVRE, NA ALEMANHA, ACOMPANHADA DE ORQUESTRA

Eliana Printes em versão europeia

Envolvida com vários projetos, Eliana vai viajar um mês antes para a
Alemanha e planeja lançar um CD ao vivo da apresentação / Foto: Divulgação

Caetaninha Cavalcanti
Da Redação
Manaus, Amazonas

A cidade de Potsdam, na
Alemanha, será palco de uma
noite brasileira com voz
amazonense. É que a cantora
Eliana Printes e a Orquestra
Sinfônica Collegium Musicum
Potsdam participarão juntos
de um concerto ao ar livre no
dia 25 de junho.

Será a primeira apre-
sentação de Eliana
fora do País e tam-
bém a primeira vez

com uma orquestra sinfônica.
“Esse entrosamento com a
orquestra é um grande desa-
fio na carreira de um artista
popular. E também é um in-
tercâmbio cultural, estar com
um público muito diferente,
em outro país, outro idioma,
outra cultura. A expectativa é
de que vai ser muito bom”,
observa a cantora.

Para que esse entrosamen-
to com os músicos alemães
seja perfeito, a artista ama-
zonense embarca com mais
de um mês de antecedência
para começar os ensaios
presenciais em 22 de maio.
“Enviamos nossas músicas
em mp3 para o arranjador,
que vai me enviando aos
poucos o que está preparan-
do por lá. Quando chegar,
começamos a ensaiar jun-
tos”, contou. O maestro
Knut Andreas e o arranjador
Erasmus Meinerts são os
responsáveis por reescrever
os arranjos para a orquestra.

O convite para o concerto
em território alemão partiu
do próprio maestro Andreas,
que se encantou com o traba-
lho de Eliana ao receber, em
2009, um dos CDs da cantora
pelas mãos de um brasileiro
radicado na Alemanha.

Com duração de uma hora e
20 minutos e dividido em
duas partes, o concerto terá
canções da carreira de Eliana
Printes e clássicos da Música

Popular Brasileira. ‘Se Cho-
vesse Você’ (Adonay Pereira,
Eliana Printes e Eliakim Ru-
fino), ‘Flor de Açucena’ (E u-
des Fraga e Thiago de Melo),
‘Aquarela Brasileira’ (Ary
Barroso) e ‘Águas de Março’
(Tom Jobim) são algumas das
músicas que já entraram no
r epe r t ó r io.

Depois do concerto em
Potsdam, Eliana pretende dar
uma ‘e st icadinha ’ e passar
por Paris (França), Londres
(Inglaterra) e Berna (Suíça).
“Estamos tentando agendar
shows nessas cidades, mas
ainda não está confirmado. Se
não acontecer, devemos pas-
sar assim mesmo, como turis-
tas”, diverte-se. O plural de
todas as frases é referente a
Eliana e o marido, o músico
Adonay Pereira, parceiro
também na vida profissional.

Tudo ao mesmo tempo agora
A passagem de Eliana Prin-

tes pela Alemanha deve ren-
der bem mais que um concer-
to. A cantora, que acabou de
finalizar um CD de inéditas
previsto para chegar às lojas
no meio do ano, com dez fai-

xas e distribuição da Univer-
sal Music, pretende aprovei-
tar a viagem para gravar um
CD ao vivo da apresentação
com a orquestra e um docu-
men t á r io.

“O documentário vai regis-
trar a minha trajetória e a do
maestro Andreas. Vamos gra-
var em Manaus, no Rio de Ja-
neiro (onde Eliana vive atual-
mente) e na Alemanha. Tam-
bém vamos incluir trechos do

concerto nesse vídeo”, adian-
ta a cantora, que prevê para o
primeiro semestre de 2012 o
lançamento do CD ao vivo do
concerto e do documentário.
“A intenção é lançar os dois
juntos”, completa.

Quem pensa que acabou
por aí vai se surpreender com
o fôlego da artista: quando
voltar do ‘giro’ europeu, Elia-
na tem planos de lançar o
DVD gravado no Teatro Ama-

zonas em setembro de 2009.
“Acabamos adiando um pou-
co o lançamento por conta do
CD de inéditas que finaliza-
mos agora, porque tínhamos
um prazo a cumprir com a
gravadora. Provavelmente no
mês de setembro sai o DVD
do Teatro Amazonas”, avisa,
filosofando: “Parece que as
coisas custam a acontecer,
mas quando acontecem, vem
tudo de uma vez”.

Maestro da orquestra alemã ouviu um CD da cantora e, depois disso, fez o convite para a apresentação / Foto: Divulgação

SEXTA
MAIS UM ESPECIAL
LOS HERMANOS
A banda Heroes apresenta,
nesta sexta-feira, o show
‘Espere Eu Considerar’, com
canções da banda Los
Hermanos, no Fino da Bossa.
Os ingressos custam R$ 10, à
venda no local.

SÁBADO
TRIBUTO A AVENGED
SEVENFOLD
A banda Danger Line toca
neste sábado, no Casablanca
Pub, canções que marcaram a
carreira da banda Avenged
Sevenfold. O pré-show é da
Snatch. Os ingressos serão
vendidos na hora, por R$ 15.
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