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Adriana Queiroz lança álbum "Tempo"

▼ 2015 (1386)
► Dezembro (77)
► Novembro (175)
▼ Outubro (190)
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Adriana Queiroz lança o seu segundo disco, "Tempo", em simultâneo com dois espectáculos
homónimos no CCB, marcados para os dias 30 e 31 de Outubro. O álbum materializa o espectáculo
"Tempo" criado por Adriana Queiroz que, desde 2012, foi já apresentado em diversos pontos do país.
"Tempo" reúne Adriana Queiroz e o consagrado pianista Filipe Raposo, que para além de
acompanhar Adriana Queiroz ao piano, é ainda responsável pelos arranjos musicais. Contribuem
também para o sucesso deste espectáculo os filmes de Tiago Guedes e Frederico Serra com a
participação de Adriana Queiroz, Cláudia Jardim, Sandra Rosado, Félix Lozano, Ivo Canelas, Paulo
Pinto e Romeu Runa.
O repertório de "Tempo" centrase em alguns dos mais reconhecidos cantautores francófonos dando
especial destaque a Jacques Brel e a Leo Ferré, viajando pelo mundo emocional de Barbara, o
encantamento de Trenet, a loucura de Gainsbourg, o surrealismo de Boris Vian, a intemporalidade
de Piaf (que não sendo cantautora é figura incontornável da música francesa do século passado).
Com um imaginário sensorial bastante vincado, "Tempo" é marcado pela simbiose entre música,
poesia, dança e cinema. Como nos é apresentado pela criadora Adriana Queiroz: "O tempo de um
passo, O tempo de um compasso, O tempo de um poema, O tempo de uma emoção, O tempo de um
tema, O tempo destas gerações pósguerra que ainda hoje parecem controlar o tempo de melodias
para sempre enraizadas nas nossas memórias".
O espectáculo tem já datas marcadas até ao final de 2015 e para 2016:
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 Évora: 6 Novembro, Teatro Garcia Resende, 21 horas
 Coimbra: 19 Novembro, Auditório do Conservatório da Universidade de Coimbra, 21 horas
 Loulé: 21 Novembro, Teatro Louletano, 21 horas
 Maia: 16 de Janeiro, Grande Auditório do Fórum da Maia, 21h30
 Bragança: 25 de Fevereiro, Teatro Municipal de Bragança, 21 horas
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