
-Músicos fazem show especia
'em"bomenag ma S- "J ão hoje

Forró, baião e mar-
chinhas são os ri tmos
-que vão embalar a noi-
te em homenagem a
São João, padroeiro de
Niterói, logo mais, no
"Armazém da Música",
comandado pelo pianis-
ta Marvio Ciribelli. A
cantora Bia Bedran e
o percussionista Amoy
Ribas são os convida-
dos do show, no palco
do Velho Armazém.

No repertório do
trio vão estar sucessos
de compositores consa-
grados como Lamarti-
ne Babo, J ackson do
Pandeiro e Luiz Gon-
zaga, saudando Santo
Antônio, São Pedro e
São João, homenagea-
dos nas festas juninas
-brasileiras.

Além de cantora e
atriz, Bia Bedran é
:compositora, violonista
e educadora musical.
Há 22 anos realizando
shows pelo Brasil, ela
-rnistura música com a

» A cantora Bia Bedran está entre os convidados de logo mais

arte de contar históri-
as.

No teatro, Bia con-
tracenou com nomes co-
mo Buza Ferraz, Gran-

de Otelo e Cecil Thiré
e fez turnê internacio-
nal com o espetáculo fol-
clórico "Trupe Caique".
Além disso, lançou três

livros infantis.
Amoy Ribas mistura

técnicas e estilos de di-
versas regiões do mun-
do por onde morou, em
suas músicas. Com dois
CD's lançados, "Batuke
no Batike" e "Tambores
de Apuama", o músico
utiliza em suas grava-
ções e shows instru-
mentos como zabumba,
pandeiro, derbak, tam-
borim e cajon.

O artista soma apre-
sentações no Projeto
Aquarius e em festi-
vais e shows na Ale-
manha, Cuba eLos
Angeles. Além de parti-
cipações no DVD "Sin-
fonia do Rio de J anei-
ro" (de Billy Blanco e
Tom Jobim) e do concer-
to de Richard Galliano
e Gary Burton, na sala
Pleyel em Paris.

O show será hoje, às
21h, no Velho Armazém
(Praia de São Francis-
co, 6, 2714-5424). In-
gresso a R$ 18.


