‘Essa Noite vai ter Sol’ no Palácio da Música
Show musical liderado por Estrela Ruiz Leminski, filha de Paulo Leminski, marca
encerramento da temporada da Exposição Múltiplo Leminski em Goiânia; apresentação
terá participação especial da cantora Zélia Duncan
Por onde passa, a Exposição Múltiplo Leminski se despede do público com o show “Essa
Noite vai ter Sol”. Para o público é uma oportunidade única de se aproximar um pouco
mais do trabalho de Paulo Leminski (1944-1989) como compositor e letrista. O acervo
musical do artista curitibano é extremamente rico e variado, apresenta músicas
consagradas e inéditas, parcerias com o também compositor, cantor e instrumentista
Itamar Assumpção, e já foi interpretado por nomes como Arnaldo Antunes, Caetano
Veloso e Ney Matogrosso.
O show Essa Noite vai ter Sol é a porta de entrada para o trabalho musical de Paulo
Leminski e vai marcar o encerramento da temporada do Múltiplo Leminski no Centro
Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Em Goiânia, o show terá a participação especial da
cantora carioca Zélia Duncan, que também é uma das intérpretes e admiradoras das
composições do Leminski. A apresentação terá entrada franca ao público e acontecerá no
dia 8 de março, às 20h, no Palácio da Música, considerada uma das melhores estruturas
de show da cidade.
Responsável pela divulgação da obra musical do pai, Estrela Leminski é quem responde
pela interpretação e direção do show Essa Noite Vai Ter Sol. Estrela (voz) vai se
apresentar com Téo Ruiz (voz, violão e efeitos) e Banda, que é formada por Denis
Mariano (bateria), Érico Viensci (baixo), Dú Gomide (viola). Em Goiânia, o show Essa
Noite vai ter Sol recebe o apoio da Secretaria de Cultura de Goiás.
Horário especial - No dia 8 de março, inclusive, a exposição Múltiplo Leminski estará
aberta para visitação em horário especial, das 10h às 20h, para o público curtir um pouco
mais a obra do artista. Múltiplo Leminski já foi vista por mais de 325 mil pessoas em
Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná, e tem curadoria coletiva assinada pela poeta Alice
Ruiz, e pelas filhas de Paulo Leminski, Aurea e Estrela. A exposição itinerante foi levada a
Goiânia por meio do Programa Petrobras Cultural.
Serviço:
Essa Noite vai ter Sol - Show de encerramento da Exposição Múltiplo Leminski
(Canções de Paulo Leminski - com Estrela Ruiz Leminski, Téo Ruiz e Banda, participação
especial da cantora Zélia Duncan)
Quando: 08 de março, às 20h
Onde: Palácio da Música – Centro Cultural Oscar Niemeyer (Av. Dep. Jamel Cecílio
Quadra Gleba, Lote 01, nº 4.490 - Setor Fazenda Gameleira).
Entrada: gratuita (abertura do teatro será às 19h30).
http://www.multiploleminski.com.br/
https://www.facebook.com/multiploleminski
http://www.flickr.com/photos/multiploleminski/
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