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Natal da Cidade: palco da Barão do Rio Branco terá Luiza
Possi no dia 20
Date : 11-12-2013

A cantora se apresentará pela primeira vez no evento natalino,
promovido pela Prefeitura de Vitória da Conquista

Já vai longe o ano de 2002, quando a cantora Zizi Possi apresentou sua filha ao público,
durante um show na terceira edição do Rock in Rio. De lá para cá, Luiza Possi adquiriu
maturidade suficiente para desprender-se da figura materna e consolidar-se como a cantora
brasileira, que, em 2013, lança o sétimo CD: “Sobre o amor e o tempo”.
O trabalho traz composições dela própria e também de outros artistas com mais tempo de
estrada – inclusive Erasmo Carlos, que participará, junto com Luiza, da 17ª edição do Natal da
Cidade, promovido pela Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo. Enquanto o “Tremendão” será responsável por abrir a programação, no dia
18, a cantora se apresenta na noite do dia 20 de dezembro, na Praça Barão do Rio Branco.
Atualmente, a cantora participa do programa “The Voice”, da Rede Globo, em que atua como
assistente do cantor e jurado Daniel. Já chegou a ser indicada ao Grammy Latino – o mais
prestigiado prêmio dos meios musicais – pelo CD lançado em 2007, como desdobramento do
álbum “Escuta”, que chegou ao mercado no ano anterior. “Escuta” foi considerado por alguns
críticos como o melhor da carreira de Luiza e rendeu à cantora as indicações para o prêmio nas
categorias “melhor artista revelação”, “melhor álbum de pop contemporâneo” e “melhor álbum
de música popular brasileira”
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Embora já tenha participado de outros eventos musicais em Vitória da Conquista, será a
primeira vez que Luiza se apresentará num show gratuito, em praça pública. Dessa forma, o
Natal da Cidade mantém a lógica que o caracterizou ao longo dos anos, como projeto que alia
a experiência e o carisma de artistas consagrados com o vigor dos que têm menos tempo de
carreira. O público, igualmente heterogêneo, é contemplado em todas as suas diversas
parcelas etárias.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

