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Segunda ediÃ§Ã£o do festival acontece entre 26 e 28 de junho no teatro Oi Futuro Klauss
Vianna
Criado pela jornalista Patricia Palumbo, o programa Vozes do Brasil estÃ¡ no ar em diversas rÃ¡dios
paÃs afora e tambÃ©m na internet, sendo testemunha das transformaÃ§Ãµes ocorridas nos
Ãºltimos 17 anos da mÃºsica brasileira. A RÃ¡dio InconfidÃªncia FM 100,9 - BrasileirÃssima - foi a
primeira parceira a veicular o programa, que vai ao ar Ã s terÃ§as-feiras, a partir das 22h.
ApÃ³s uma bem-sucedida primeira ediÃ§Ã£o realizada em 2014, que contou com cinco noites com
ingressos esgotados e grandes nomes da mÃºsica brasileira na programaÃ§Ã£o (Karina Buhr, Marina
Lima, Anelis AssumpÃ§Ã£o, ZÃ©lia Duncan, Ana CaÃ±as, FlÃ¡vio Renegado, Marina Machado,
Marcelo Jeneci, Pedro Morais e Paulinho Moska), a segunda ediÃ§Ã£o do Festival Vozes do Brasil
acontece novamente no teatro Oi Futuro Klauss Vianna, entre os dias 26 e 28 de junho.Â
Confira a programaÃ§Ã£o deste ano:
Dia 26 | Thiago PethitDia 27 | Mariana AydarÂ Dia 28 | TiÃª + Makely Ka
Idealizado pela produtora cultural Danusa Carvalho em parceria com Patricia Palumbo, o festival
pretende apresentar uma seleÃ§Ã£o criteriosa de parte do que hÃ¡ de mais interessante e original
na mÃºsica brasileira atualmente. No palco desta ediÃ§Ã£o o pÃºblico irÃ¡ conferir o encontro
inÃ©dito da cantora TiÃª com o multiartista Makely Ka; show de Thiago Pethit e a cantora Mariana
Aydar, que estÃ¡ prestes a lanÃ§ar novo trabalho em parceria com o renomado artista Nuno Ramos.
Festival Vozes do BrasilÂ 26 a 28 de junho no Teatro Oi Futuro Klauss ViannaAv. Afonso Pena
nÂº 4.001, Mangabeiras, BHIngressos a venda por R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) na bilheteria do Oi
Futuro e no site www.ingressorapido.com.brMais informaÃ§Ãµes:
www.facebook.com/festivalvozesdobrasil
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