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Maria Dapaz apresenta-se hoje (12) no Festival da
Seresta, em Recife
09:30
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Natural de Afogados da Ingazeira, Maria Dapaz volta ao estado natal para
apresentações na Capital e no Interior (Foto: Serginho Massa/Divulgação)
Nesta sexta-feira (12), Maria Dapaz apresenta-se no Festival da Seresta, em Recife,
com o show "Tempo de Serenata", a partir das 20h00.
De Pernambuco para o mundo, Maria Dapaz trouxe na bagagem o que sempre soube
fazer, música. Sua origem é seu poema, estrada e melodia. Sua voz é o que nos guia,
no sertão e na cidade. Maria é da leveza, da sutileza, da realeza, da proeza, da areia,
da terra, da voz, da paz.
Como compositora, Maria Dapaz ficou conhecida no Brasil inteiro com a sua
composição “Brincar de Ser Feliz”, gravada pela dupla Chitãozinho e Xororó, sucesso
nacional, trilha da novela Pedra sobre Pedra, da TV Globo, um divisor de água na
carreira da compositora.
“Tempo de Serenata”, que dá nome ao show que será apresentado, é uma
composição assinada por Maria Dapaz. O formato voz e violão, escolhida pela artista,
proporciona liberdade na improvisação e a participação do público.
Com sua voz inconfundível, afinação impecável, Dapaz apresenta um repertório
elaborado especialmente para o Festival da Seresta. Repertório pinçado nos CDs
“Dois Banquinhos e Um Violão” e “A Arte de Amália Rodrigues”, o mais recente
trabalho gravado ao vivo no Teatro Santa Isabel de Recife.
Dapaz dá um show de interpretação nas músicas que marcaram sua riquíssima
trajetória musical, no Brasil e na Europa. Entre elas: Súplica Cearense (Gordurinha), A
Noite do Meu Bem (Dolores Duran), A Saudade Mata a Gente (João de Barro/Antonio
Almeida), Foi Deus (Alberto Janes), Mouraria (Amadeu do Vale/Frederico Valério), Se
Acaso Você Chegasse e Felicidade (Lupicínio Rodrigues), Atira A Primeira Pedra
(Ataulfo Alves/Mário Lago), Maracangalha (Dorival Caymmi), Menina Moça (Luis
Antonio), Beijo Gelado (Rubens Machado) entre outras.
Neste sábado (13), a cantora faz apresentação em Tabira, no Sertão, no Canção na
Moenda, a partir das 21h00.
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