Dentinho leva “Seu Brasilino” para Rio do Sul
Músico e banda fazem lançamento catarinense do DVD na cidade
Com mais de 20 anos de carreira, Dentinho lança seu primeiro DVD em uma
série de três shows catarinenses. “Resolvemos trabalhar o „jardim de casa‟ para
depois sair do Estado”, diz o cantor ao explicar a escolha das cidades catarinenses
para esta pequena turnê. A realização dos shows é resultado da aprovação do
mecenato 2012 de Joinville, que levará o músico, banda e toda a estrutura necessária
para as cidades de Rio do Sul, Florianópolis e Porto Belo.
O primeiro show será em Rio do Sul no dia 8 de junho, às 20 horas, embaixo
da Ponte Curt Hering, no Centro da cidade. “As pessoas vão ver um show cheio de
poesia voltado para as crenças e as coisas urbanas. Será maravilhoso”, fala Dentinho.
O DVD intitulado “Seu Brasilino” é uma homenagem de Dentinho ao pai,
Brasilino Lopes de Souza, que lhe incentivou e ajudou na busca do seu sonho de
seguir carreira como músico. Gravado em janeiro de 2012, na Liga da Sociedade
Joinvilense (Joinville/SC), o trabalho autoral “Seu Brasilino” é carregado de muita
poesia que reverencia a terra, o povo que nela vive, costumes e crenças, tudo feito
com um amor e carinho muito particulares.
Saiba mais
Domiciano Lopes de Souza, o Dentinho, nasceu em Cruzeiro do Sul (PR),
em 1963. Aos 18 anos resolveu encarar os palcos em shows e festivais nas
cidades paranaenses de Paranavaí e Maringá. Dez anos mais tarde, em 1991,
leva a força de sua música para Joinville, onde investe na carreira e cria raízes. O
reconhecimento do público e da imprensa especializada não tarda a chegar,
fazendo de Dentinho uma figura consolidada nos palcos de Joinville como cantor,
poeta e compositor, destacando sempre sua forte ligação com a cultura regional e
nacional.
É músico, cantador, compositor, intérprete, pesquisador e um artista já consolidado no
cenário musical regional e premiado nacionalmente. Já participou de diversos festivais
do Brasil e fez show na cidade de Langenhagen, Alemanha. Sem contar que duas de
suas canções - Aos de Casa e O Luar – foram premiadas no Projeto Pixinguinha, em
2009.
Serviço
Sites: www.dentinhoarueira.com / www.seubrasilino.com
O DVD “Seu Brasilino” pode ser adquirido na Livraria e Editora Casa Aberta, em Itajaí,
e pelo endereço www.facebook.com/dentinho.arueira
Agende-se
O quê: lançamento do DVD “Seu Brasilino”
Onde: embaixo da Ponte Curt Hering, no Centro de Rio do Sul
Quando: 8 de junho, às 20 horas
Entrada: gratuita
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