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Detalhes da Proposta 

Dados do Proponente

Nome do Responsável Legal  
Amilson Teixeira de Godoy

CPF  
067.236.168-04

Entrar em contato  
 

 

Razão Social  
ARTE VIVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Nome Fantasia  
ARTE VIVA

CNPJ  
72.680.044/0001-10

Dados da Proposta

Número de Cadastro  
16605

Projeto  
"O que a gente ouvia lá em casa"

Segmento Cultural  
Música

 

Status  
Aprovada

Plano Anual  
Não

 

Data Início  
01/05/2015

Data Fim  
01/11/2015

 

Resumo do Projeto

Série de 08 apresentações do "3G TRIO", por cidades do interior de São Paulo, para apresentação do 1o. CD
do trio intitulado "O que a gente ouvia lá em casa". O “3G TRIO”, com sua formação inusitada, piano, voz e
saxofones, traz para os palcos o show de lançamento de seu 1º. CD “O que a gente ouvia lá em casa”. No
repertório entram desde um meddley de Milton Nascimento, a colagem Canto de Ossanha/Berimbau de Baden
Powell e Vinicius de Moraes, até raras como Miedo de Lenine.

Descrição

Filhos de três dos maiores nomes do cenário musical brasileiro Adriana Godoy (voz), Frederico Godoy (piano e
arranjos) e Tico d’Godoy (sax) uniram em 2010 sua paixão pela música em um trabalho inédito e original.
Influenciados pelos pais Adylson Godoy, Amilson Godoy e Amilton Godoy desde cedo, música não faltou em
suas formações pessoais e profissionais. Assim, os primos colocaram na estrada sua intimidade familiar e
artística. Voz, piano e sax. Três primos, em uma formação inusitada, cuja performance se destaca pela
interpretação em modernos e swingados arranjos, apresentando um espetáculo paradoxalmente descontraído
e carregado de tradição.

Objetivos

Com este trabalho, o "3G TRIO", cujo CD de lançamento está selecionado como revelação para o Prêmio da
Música Brasileira - 2015, tem por objetivo mostrar como criar uma música moderna, sensível e comunicativa
a partir da riquíssima tradição da Música Brasileira.

Justificativa do Projeto

Levar ao público, referência e conhecimento sobre nossa música popular em uma trajetória que abrange
desde o chorinho até o que de melhor se ouve e toca nos dias de hoje. Trabalhar com a releitura de
composições e com a geração contemporânea de autores da música brasileira é fator determinante na
escolha do repertório do "3G TRIO". Com apresentações que contemplam a diversidade musical da MPB,
integrando aperfeiçoamento interpretativo à espontaneidade das execuções, o grupo acredita atrair um
público carente de boa música, despretenciosamente mais sofisticada.

Contrapartida do projeto

Outras informações

 

Locais de Realização do Projeto

Estado Cidade

SP Avaré

SP Bauru

SP Campinas
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SP Piracicaba

SP Ribeirão Preto

SP Santos

SP São Bernardo do Campo

SP São Paulo

 

Dados do Responsável Técnico/Artístico

CPF Nome

106.378.358-59 MARIA INEZ VASCONCELLOS DE GODOY

 

Dados da Ficha Ténica do Projeto

Nome Função CPF

 

Resumo das Fontes de Financiamento

Fontes de Financiamento Externas

 Valor

SUBTOTAL R$ 0,00

Fontes de Financiamento do Programa de Ação Cultural

 Valor

Incentivo Fiscal (Lei 12.268/06) R$ 294.239,00

SUBTOTAL R$ 294.239,00

 

TOTAL R$ 294.239,00


