
 - IMPRIMIR MATÉRIA

21/06/2011

O choro sorri

Da Redação

O Mercado da Música, programa de shows que acontece no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara,
recebe na próxima sexta-feira (24) uma roda de choro para lá de especial. O mercado será palco para o
concerto da flautista e escritora americana Julie Koidin com o Grupo Carne de Gato. Com a formação
Régis  Chuves  (pandeiro),  Eduardo  Rosa  (flauta  transversa),  Prof.  Nelson  Gonçalves  (violão  de  sete
cordas), Prof. Alexandre Araújo (bandolim 10 cordas) e mais de 10 anos de existência, o Carne de Gato
interpreta gêneros tradicionais da música brasileira.  A noite será aberta pelo Choro Jovem da Fames
(Faculdade de Música do Espírito Santo), entidade parceira neste evento.
 
Koidin está no Brasil para apresentações e lançamento de seu primeiro livro Os Sorrisos do Choro, que
também estará à venda no Mercado São Sebastião (R$ 46). O repertório apresentado terá músicas de
Pixinguinha,  Jacob  do  Bandolim,  Ernesto  Nazareth,  dentre  outros.  Algumas  dessas  canções  estão
gravadas por Julie nos songbooks de Severino Araújo e Jacob do Bandolim 2, ambos sob o selo Choro
Music e lançados em 2008.
 

O livro Os Sorrisos do Choro  é uma “investigação”
sobre  o  chorinho.  A  paixão  de  Julie  pelo  ritmo
tipicamente  brasileiro  começou  em  1995,  quando
atuava como flautista concertista em sua cidade natal,
Chicago, nos Estados Unidos, logo após receber um
disco  com  músicas  de  Pixinguinha  tocadas  pelos
flautistas Altamiro Carrilho e Carlos Poyares.

O  livro  tem  mais  de  500  páginas  e  52  entrevistas
realizadas  com  músicos  como  Altamiro  Carrilho,
Hermeto Pascoal, Nailor Proveta, Carlos Malta, Izaías
do Bandolim, Henrique Cazes, Guinga e Sivuca. Rico



em curiosidades,  permite-nos conhecer  melhor esses
músicos.
 
Além de flautista e solista atuante, Julie Koidin é também professora e musicista de câmara. Veio ao
Brasil pela primeira vez em 1997 e desde então retornou outras 14 vezes. Em Chicago, participa do duo
Dois  no  Choro,  com o violonista  e  vocalista  brasileiro  Paulinho Garcia.  Juntos,  gravaram três  CDs:
Carinhoso (1999), Juntos (2002), apresentando Altamiro Carrilho e Maria Teresa Madeira e Asa Branca
(2009).

Julie Koidin fará ainda mais dois concertos gratuitos Espírito Santo: na Aliança Francesa (dia 30), com
Eduardo Rosa e na Igreja Luterana de Domingos Martins (2 de julho).
 
Serviço
O Mercado  da  Música  com Julie  Koidin,  Choro  Jovem da  Fames  e  Carne  de  Gato  acontece  nesta
sexta-feira (24), a partir das 19h, no Mercado São Sebastião. Av. Paulino Müller, s/n, Jucutuquara, Vitória.
Entrada gratuita.


