
FELICIDADE
Marcelo Jeneci e Francisco Cesar Gonçalves
Arranjo: Juliana Chrispim, Paulo Coutinho e Grupo de Música

Canções são as mais comuns modalidades
de composição musical com que temos contato.
Elas podem ser escolhidas para o repertório
por afinidade com o gênero musical
ou com o caráter expressivo, por exemplo,
mas a força de suas mensagens guia o nosso imaginário.
Escolhemos essa canção por tudo o que ela diz, em sua letra:
“Felicidade é só questão de ser”.
Os instrumentos vão entrando de mansinho, um a um,
desvelando uma sonoridade cheia de paz e tranquilidade,
na certeza de que “há um lugar em que o sol brilha pra você”.   

 
VOZES: Carolina, Isabela, Juliana Carvalho, Larissa de Castro e Sabrina VIOLÃO: Hismael e Paulo BAIXO: Paulo
FLAUTA-DOCE BAIXO: Aline FLAUTA-DOCE CONTRALTO: Julia, Rafael e Thiago FLAUTA-DOCE SOPRANO: Larissa Ferreira e Juan
LIRA: Maria Clara e Maria Isabel ESCALETA: Isabela ASSOVIOS: Julia e Larissa Ferreira
APITOS DE PÁSSAROS: Maria Clara, Maria Isabel e Larissa Ferreira BATERIA (VASSOURINHA) E PAU-DE-CHUVA: Bruno

OUVI DIZER
Diogo Melim, Gabriela Melim e Rodrigo Melim

A macia, suave e inspiradora dança das vozes infantis com o violão.
Só eles. Um momento de suspensão. Quanta pureza e amorosidade em cantar junto,
em abrir a escuta para o outro e para si, em aproximar as expressividades de todos.

“Que bom que você chegou pra somar”...
Um trabalho puramente vocal, em contraponto à experiência de um trabalho

puramente instrumental. Contrastes importantes na formação musical.

CORO: Aline, Bruno, Carolina, Isabela, Juan, Julia, Juliana Carvalho, Larissa de Castro,
Larissa Ferreira, Maria Clara, Maria Isabel e Sabrina

VIOLÃO: Paulo

SOBRE A

ARTE
Eles já conheciam profudandamente as melodias.

Eles já sabiam as letras na ponta da língua.
Quais imagens surgiam em seu imaginário

enquanto a música se fazia?

O Grupo de Música produziu, durante oficinas
oferecidas pela Equipe de Artes Visuais,

ilustrações para algumas das canções do CD
e a proposta visual da capa, num projeto integrado,

valorizando todo o potencial artístico do grupo.

Na suavidade da aquarela,
na fluidez do nanquim sobre o giz de cera

ou na intervenção do lápis de cor sobre o retrato,
as cores dão o tom da alegria

que a Música e a Arte podem proporcionar!


