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Ensaios de Carnaval e shows variados movimentam Pelô
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Faltando menos de um mês para o Carnaval, os largos do Pelourinho esquentam o ritmo para a
festa com uma variedade para folião nenhum ficar de fora. Entre os destaques da agenda, a banda
Cascadura, o Cortejo Afro, a festa Axé Forever, Gerônimo, com participação de Juliana Ribeiro e
Amanda Santiago, Olodum, Muzenza e Denny. A programação dos Largos do Pelourinho tem apoio
da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), por meio do Centro de Culturas Populares e
Identitárias (CCPI) e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), via cessão gratuita de pauta.
Ela é sujeita a alterações, de responsabilidade das respectivas produções dos eventos.
Neste sábado (13), a programação começa cedo para a criançada, a partir das 15h, no Largo
Quincas Berro D’Água, com o ensaio do Bloco Infantil AbraKdabra. A atração principal do evento é a
banda Tour Girls (ingressos a R$ 10). Mais tarde, às 19h, no mesmo palco, acontece mais uma
edição do Samba Sertanejo, com Larissa Carvalho, Miskuta, Glauber Vilark, Tribal do Zorra e
Samba do Pretinho, com ingressos a R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). No Largo Pedro
Archanjo, às 20h, acontece o Festival Samba, que reúne as bandas Fora da Mídia e Tá na Fita ingressos a R$ 15 (individual) e R$ 20 (casadinha).
Ainda no sábado, a banda Los Sebosos Postizos promove, no Largo Tereza Batista, às 21h, a Noite
da Jovem Samba, com uma interpretação única para clássicos e jóias raras de Jorge Ben Jor, das
décadas de 60 e 70, com elementos de dube grooves raros. A noite ainda conta com a
apresentação do Radiomundi, um projeto baiano que conecta vários gêneros musicais e músicos
nacionais na geração de novos conteúdos para serem difundidos, como shows e produtos físicos e
digitais (ingressos R$ 40 e R$ 20 (1º lote) e R$ 60 e R$ 30 (2º lote).
No domingo (14), o Largo Tereza Batista será palco do samba com o ensaio do bloco Alvorada, às
14h, com as apresentações de Gal do Beco, Aloísio Menezes, Roberto Mendes, Valdélio França e
Arnaldo Rafael (ingressos R$ 10). O ritmo brasileiro também toma conta do Largo Quincas Berro
D’Água, onde se apresenta um dos principais sambistas da Bahia, ouro da casa, Nelson Rufino,
com o show ‘Amor e Paixão, Botequim da Paixão’. O show começa às 17h e tem entrada gratuita.
No mesmo dia, às 17h, o palco do Largo Pedro Archanjo será cenário da reunião de uma das
principais bandas do rock baiano, com a festa ‘Cascadura – 25 Anos!’. O show promete ser o desfile
de temas como ‘Sexta Feira’, ‘Retribuição’, ‘Queda Livre’, ‘Soteropolitana’, ‘Juntos Somos Nós’,
‘Nicarágua’ e outras tantas das mais de 70 canç&#333;es lançadas pelo grupo em seus cinco discos
-ingressos R$ 40 e R$ 20 (primeiro lote) e R$ 60 e R$ 30 (segundo lote). De segunda a
quinmta-feira da próxima semana (15 a 18) também tem programação no largo. Confira no site da
Secult.
Fonte: Ascom/Secretaria de Cultura do Estado (Secult)
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