Michaela Harrison canta Jazz no TAMAR Praia do Forte-BA
Cantora norte-americana com uma voz poderosa e bagagem de diva internacional
se apresenta com banda de primeira qualidade, dia 4/11, às 20 horas.
Há 35 anos com o patrocínio da Petrobras, o Projeto TAMAR tem a música e a cultura como
grandes aliados para levar para mais longe a mensagem da conservação das tartarugas marinhas. No
sábado, 4 de novembro, Michaela Harrison acompanhada por músicos de alta qualidade musical vai
unir o melhor dos clássicos do Jazz com a ciência e a gastronomia no Espaço Cultural do TAMAR
Praia do Forte-BA.
Michaela A. Harrison é vocalista de Nova Orleans, que atuou nacional e internacionalmente em
produções teatrais, com várias bandas e coletivos musicais e com o “Trio de todas as mulheres”, a
Língua Materna. Desde a dissolução da Língua Materna em 2008, Michaela se apresenta tanto com
uma banda completa, um coro, uma orquestra, ou canta com uma guitarra como seu único
acompanhamento, trabalhando atualmente com Marcio Pereira, Alexandre Vieira e Marcos Santos.
Michaela começou a cantar na igreja Batista aos 5 anos. Seu estilo musical incorpora suas raízes
gospel e uma gama diversificada de gêneros, incluindo jazz, blues, R & B, soul, samba, MPB e
música tradicional africana. Michaela atuou no Festival de Jazz e Patrimônio de Nova Orleans em
diversas ocasiões, com John Boutté, Kermit Ruffins, Bill Summers, Percussion, Inc. e Kumbuka
African Drum and Dance Ensemble, e no Essence Festival com Mother Tongue.
Serenata no TAMAR - Todos os sábados, a partir das 20h, o Projeto TAMAR proporciona uma
noite à beira-mar, com o melhor da cozinha local e música de qualidade. A cada semana, uma
apresentação musical acontece em tom aconchegante e intimista, em um ambiente ideal para estar
com a família e amigos. Música, ciência e gastronomia para a conservação das tartarugas marinhas.
Tudo Feito por Nós!
O Projeto TAMAR começou em 1980 a proteger as tartarugas marinhas no Brasil. Com o patrocínio
da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, hoje o Projeto é a soma de esforços
entre a Fundação Pró-TAMAR e o Centro Tamar/ICMBio. Trabalha na pesquisa, proteção e manejo
das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de extinção:
tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-verde
(Chelonia mydas), tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e tartaruga-de-couro (Dermochelys
coriacea). Protege cerca de 1.100 quilômetros de praias e está presente em 25 localidades, em áreas
de alimentação, desova, crescimento e descanso das tartarugas marinhas, no litoral e ilhas oceânicas
dos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Rio de
Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Visite www.tamar.org.br
SERVIÇO
Evento: Michaela Harrison canta Jazz
Local: Espaço Cultural do Projeto TAMAR Praia do Forte, Mata de São João-BA
Data: Sábado, 4 de novembro de 2017
Horário: Portões abrem às 20:00 horas
Funcionamento: até 01:00 com atendimento de Bar e Restaurante do TAMAR.
Ingressos: R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia (ingressos na bilheteria do TAMAR).
Mais informações: Bilheteria 71 3676-0321 / centrodevisitantes@tamar.org.br
Links de Michaela: https://www.youtube.com/watch?v=Xgg9VhwVGN8
https://www.youtube.com/watch?v=poMLlOo-KNs

