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SIGA-NOS TAMBÉM NO MEO:

As influências francófonas de Adriana Queiroz no disco de estreia «Ariadne»
19 de outubro de 2012
Adriana Queiroz dá início, em 2011, às gravações do seu disco
de estreia "Ariadne", que vai para as lojas no dia 22 de
outubro. O Jardim de Inverno no Teatro São Luiz, em Lisboa, é
o palco escolhido para o concerto de apresentação do seu
primeiro trabalho.
Sérgio Godinho, Fausto, Pedro Jóia, Amélia Muge, Teresa Tinoco e
Tiago Torres da Silva escreveram os temas incluídos em "Ariadne".
O álbum tem direção musical de Pedro Jóia e Ariadne conta ainda com
os músicos Filipe Raposo (piano), Pedro Jóia (guitarra), Yuri Daniel
(baixo elétrico e contrabaixo), Mário Delgado (guitarra elétrica), Vicky
Marques (percussões) e tem participação especial de Luanda Cozetti no
tema "Ícaro".
Adriana Queiroz tem um percurso artístico na dança, no teatro, no cinema e, agora, revela a sua faceta enquanto cantora.
Adriana Queiroz foi bailarina no Ballet Gulbenkian, onde, sob direção de Jorge Salavisa, chegou a primeira-bailarina.
A sua passagem por Paris, cidade onde completou os estudos de Dança na Académie Internationale de la Danse, levou
Adriana Queiroz a identificar-se com a cultura francófona e apaixonar-se por autores franceses, como Leo Ferré, Serge
Gainsbourg, Jacques Brel, Marguerite Duras ou Boris Vian.
A música teve um papel importante no seu trabalho e paralelamente foi apostando na formação musical, nomeadamente
em ter aulas de canto. Catherine Rey e Rui Baeta foram os seus professores.
Gosto 33 pessoas gostam disto.
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