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Outono dos Sentidos
Adriana, Adriano e Cristian lançam seu primeiro CD
mos, o saxofonista Diego Ferreira, o
contrabaixista Giovani Fraga, o
trompetista Leonardo Silveira, o
percussionista Rodrigo Reis e o
acordeonista Samuel Costa. Juntamse a eles os grandes compositores e
letristas Jaime Vaz Brasil, Caio
Martinez e Zé Caradípia, além dos parceiros litorâneos Catuípe Júnior,
Cilon Ramos, Ivan terra, Joarez Pereira, Nilton Júnior e Jociel Lima. A
produção musical e os arranjos são
de Adriano e Cristian Sperandir, a gravação, mixagem e masterização
feitas em estúdio próprio (Estúdio Cia
A3) por Adriano Sperandir. As fotos
são de André Soares, o projeto gráfico de Fábio Pinheiro, a maquiagem
de Vitória Cardoso, o figurino da Cotidiano/Osório e a prensagem é da
Fonomídia, o selo do músico independente.
Entre sambas e bossas, canções e
toadas, jazz, valsa, bolero e música

praieira, o repertório nos leva a momentos de profundo deleite: Flor em
flor,
Outono
dos
sentidos,
Enclausurado coração, Demorou já
chegou, Magia do mar, Sempre criança, Valsa dos vagalumes, Meu pedaço,
Momentos, Quando a lua despertar,
sonhos de serestas e Samba 3/4 são as
músicas que formam este belo CD Outono dos Sentidos.
O espetáculo de hoje à noite conta com a participação de Cri Ramos
(contrabaixo), Sandro bonato (bateria), Diego Ferreira (sax) e Samuca
(acordeão), tem a produção do próprio grupo com o apoio da Secretaria
de Turismo de Osório e da Câmara Municipal de Vereadores.
É um espetáculo que trará surpresas e contará com a presença de
personalidades de destaque do mundo cultural de nosso estado, portanto
imperdível! Depois, a confraternização no Bar do largo.

As novas gerações também brilham

Hoje, às 21 horas, no Auditório
Francisco Maineri da Câmara de Vereadores de Osório tem o espetáculo de
lançamento do CD Outono dos Sentidos, uma produção independente
dos “Sperandires” como agora são
denominados os irmãos Adriano e
Cristian que junto com a cantora
Adriana formavam a Banda Cia A3.
Nascidos numa talentosa família
de músicos (são filhos do baterista
João Sperandir), dedicados estudantes de música desde pequenos (foram
alunos da Rima), Adriano e Cristian são
criativos compositores e arranjadores
além de competentes instrumentistas
admirados e respeitados em todos os

lugares em que se apresentam. Somase a eles a cantora catarinense Adriana
Pacheco, dona de uma voz única e adequada completando a alta qualidade
deste brilhante sonoridade.
Sempre acompanhados por músicos profissionais de grande conceito,
os Speradires têm experimentado a
satisfação de conquistarem prêmios
nos mais importantes festivais de música popular brasileira em vários
estados como São Paulo, Minas Gerais,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Paraná e Rio Grande do Sul.
Neste disco estão com eles os bateristas Ricardo Arenhaldt, Sandro
Bonato, João Sperandir e Benito Le-

Uma bela e cultural tarde de domingo foi o que tivemos em Santo
Antonio da Patrulha: com um repertório muito elogiado por todos,
Brenda Netto, Cattulo de Campos, Guilherme Castro, Patrik
Almeida e Lucas Braun e ainda
Adrieli e Andrei Sperandir (filhos
de Adriana e Adriano) junto com
Eduarda
Linhares, Ramon
Pelissoli e Fábio Ramos fizeram o
show do Baú da Borges, um excelente projeto cultural alavancado pela

própria comunidade e que acontece
todos os domingos em Santo Antonio.
No próximo sábado, dia 5, a partir
das 21 horas, Brenda Netto e Banda
e Adrieli Sperandir e Banda estarão se apresentando no Bar do
Largo.
O projeto chama-se Estrela Estrela e contempla alunos talentosos da
Rima, com produção e direção musical de Cattulo de Campos.
Não deixe de ir! É a nova geração
de músicos de Osório já brilhando!

