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Largos do Pelourinho recebem Rael, 5aSeco e Johnny Hooker
Cultura
Postado em: 15/05/2019 15:40

Em maio, o Centro Histórico já recebeu a banda Maglore e o lançamento do novo CD de Larissa Luz
e ainda vai receber os shows de Rael, 5aSeco e Johnny Hooker, com apoio do Centro de Culturas
Populares e Identitárias (CCPI), vinculado à Secretaria de Cultura do Estado (Secult).

A mistura de gêneros musicais é uma das marcas registradas do Pelourinho, que se consolidou
como uma vitrine musical, com palcos que impulsionam talentos. Em maio, o Centro Histórico de
Salvador já recebeu a banda Maglore e o lançamento do novo CD de Larissa Luz e ainda vai
receber os shows de Rael, 5aSeco e Johnny Hooker, com apoio do Centro de Culturas Populares e
Identitárias (CCPI), vinculado à Secretaria de Cultura do Estado (Secult).
Um dos artistas mais celebrados atualmente no rap nacional, Rael estará no Largo Quincas Berro
D’Água, no sábado (18), às 20h. A apresentação será marcada pelo repertório que rendeu a ele o
Prêmio da Música Brasileira de Melhor Cantor, na categoria Pop/Rock/Reggae/Hip Hop/Funk, além
da indicação ao Grammy Latino, na categoria música urbana, pelo álbum 'Coisas do Meu
Imaginário.' O cantor junta-se à autenticidade do grupo Zuhri, nome em ascensão na cena musical
independente de Salvador, para realizar o terceiro encontro de 2019 do projeto 'Conexões Sonoras'.
Os ingressos custam R$ 40 e R$ 20.
No Largo Tereza Batista, no domingo (19), às 18h, a 5aSeco realiza o show que é parte da turnê
de despedida da banda, no ano em que completa 10 anos de formação. Depois disso, os fãs
acompanharão as carreiras solo dos integrantes do grupo, formado por Leo Bianchini, Pedro Altério,
Pedro Viáfora, Tó Brandileone e Vinicius Calderoni. Os ingressos custam R$ 40 e R$ 20 (1° lote),
R$ 50 e R$ 25 (2° lote), R$ 60 e R$ 30 (3º lote).
Cantor, compositor, ator e roteirista brasileiro, John Donovan, mais conhecido como Johnny
Hooker, comemora o sucesso de público com a turnê do segundo álbum, 'Coração'. Serão dois
shows no Largo Tereza Batista, nos dias 24 e 25, às 21h. Esta será a 7ª apresentação do artista na
capital baiana.
O repertório, além dos sucessos 'Flutua', 'Corpo Fechado' e 'Caetano Veloso', traz hits do primeiro
disco, 'Eu Vou Fazer uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!', como 'Volta', 'Amor Marginal' e 'Alma
Sebosa'. Na sexta, a noite terá participação da Batekoo, e no sábado, a abertura fica por conta da
banda camaçariense Afrocidade. Os ingressos custam R$ 60 e R$ 30 (1º lote), R$ 80 e R$ 40 (2º
lote), R$ 100 e R$ 50 (3º lote).
“Tocar em Salvador é sempre maravilhoso, porque é uma cidade irmã de Recife, onde eu nasci. É
uma terra alegre, quente e afetuosa, como todo o Nordeste, e tem uma efervescência cultural, uma
energia intensa e passional que me inspirou muito nesse segundo álbum”, afirma Johnny.
Fonte: Ascom/Secult
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