DIVULGAÇÃO

Ana Paula, em atuação na peça teatral “Árida Coragem”: artista
polivalente e produtiva, completa duas décadas de carreira neste ano

DICA 21

A raiz forte da música joinvilense

Raiz Forte, novo CD
de Ana Paula, será
distribuído pela Tratore
no Brasil e vai estar nas
plataformas de música
pela internet

Uma das mais ativas expressões da música joinvilense, compositora, intérprete e produtora, Ana Paula da Silva completa 20 anos de estrada em 2016 – e tira do forno seu sexto
CD. “Raiz Forte” tem show de lançamento marcado para 17 de junho, no Teatro Juarez
Machado. Um gostinho do novo trabalho foi compartilhado com o público em encontros
musicais no modelo voz-e-violão, ao longo do mês de março, em espaços como o Museu
da Imigração e a Biblioteca Pública, dentro de projeto bancado pelo Sistema Municipal de
Desenvolvimento pela Cultura (Simdec).
“Mais senhora do ouro de sua arte do que nunca, Ana Paula fez um disco conciso,
preciso, personalíssimo”, conceitua o pesquisador musical Osmar Günther, no texto de
apresentação do álbum. No CD, que sai cinco anos após o trabalho anterior, composições
da artista, com algumas parcerias e duas faixas do compositor e violonista Chico Saraiva,
ao lado de Juliano Holanda e Kiko Dinucci, além de uma releitura da chilena Violeta Parra,
na música “Casamiento de Negros”. O caprichado encarte é ilustrado pelo artista plástico
Humberto Soares. O disco conta com o piano de Davi Sartori, Willian Goe na bateria e
percussão, Robertinho Silva também na percussão, mais a participação vocal da filha de
Ana, Clara, e de um coro de cantoras de Itajaí.
Ana Paula da Silva não para quieta. Escolhida melhor cantora do ano, em 2015, pelo 3º Prêmio da
Música Catarinense, ao longo de poucos meses, participou de um circuito de shows pelo interior
do Paraná, promoção do Sesc, esteve no elenco da peça teatral “Árida Coragem” e produziu dois
espetáculos distintos, além de assinar a realização do festival “Aldeia de Todos os Cantos”, que
chegou à terceira edição.
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