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20/03/2020 Caetano Veloso prestigia festa secreta em Salvador - Jornal CORREIO | Notícias e opiniões que a Bahia quer saber

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/caetano-veloso-prestigia-festa-secreta-em-salvador/ 1/2

O jornal CORREIO disponibiliza todas as notícias relacionadas ao coronavírus com acesso livre para seus leitores, incluindo os não assinantes. Fazemos isso porque entendemos que informação
séria, bem apurada e com fontes confiáveis, é a principal forma de combater a doença. Colabore para que isso continue sendo feito da melhor forma possível, assine o CORREIO.

Caetano Veloso, Julia Branco e Ricardo Dantas
(Foto: @mauricio.marioo/Reprodução/Instagram)

O cantor Caetano Veloso prestigiou neste final de semana a festa Verão
Secreto, promovida no Lálá Multiespaço, no Rio Vermelho. A casa é
dedicada às artes integradas que estão movimentando a cena criativa
independente da capital baiana.
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SCREAM & YELL (http://screamyell.com.br/site/)
Março de 2020 – Cultura Pop e Fora Bolsonaro
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Em Salvador: Luiza Brina, Julia Branco, Aíla e Livia Nery mostram a força das mulheres
İ 14, janeiro, 2020 (http://screamyell.com.br/site/2020/01/14/ao-vivo-luiza-brina-julia-branco-aila-e-livia-nery-mostram-a-forca-das-mulheres-em-salvador/) # Nelson
Oliveira (http://screamyell.com.br/site/author/nelson-oliveira/)

 Texto, fotos e vídeo por Nelson Oliveira (https://www.facebook.com/onelsonoliveira)

Cada vez mais a Bahia e sua capital, Salvador, têm sido destinos frequentes de artistas de outras partes do país durante o verão. Mesmo aqueles e aquelas
que chegam ao Estado para passar férias na Chapada Diamantina ou nas praias do baixo sul acabam encontrando agenda para dar vazão à troca de
experiências que o atual e fervilhante cenário cultural baiano tem proporcionado. No último final de semana, nos dias 10 e 11 de janeiro, foi o que ocorreu
com as mineiras Luiza Brina (http://screamyell.com.br/site/2017/01/26/scream-yell-recomenda-luiza-brina/) e Julia Branco
(http://screamyell.com.br/site/2019/07/22/entrevista-julia-branco/), a paraense Aíla (http://screamyell.com.br/site/2019/08/21/entrevista-a-nova-fase-de-
aila/) e a baiana Livia Nery, que saiu de São Paulo para visitar Salvador e trouxe a tiracolo o paulistano Curumin.

Um dos pontos mais célebres para trocas de experiências culturais em Salvador é o bairro do Rio Vermelho, conhecido por sua noite diversificada, com bares
e casas dedicados a diferentes gêneros musicais. Um dos mais interessantes e longevos deles é o Lalá Multiespaço, que há sete anos combina galeria de arte,
restaurante e salas para shows em seus quatro andares localizados de frente para o mar. Na sexta, o Lalá recebeu Luiza Brina, Julia Branco e Aíla, que fizeram
apresentações de cerca de 40 minutos cada.
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Miojo Indie
* 50 melhores discos segundo Miojo Indie - Cléber Facchi:

Na Ponta da Agulha
* 50 discos segundo o Na Ponta da Agulha, pelo curador Jorge Lz:
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Por Brisa Marques
* 5 discos segundo Brisa Marques, diretora artística da Rádio 
Inconfidência:

Por Luiz Ricardo Dantas
* 5 discos segundo Luiz Ricardo Dantas, curador do Lalá Multicultural 
em Salvador:




