MARINA LIMA FAZ SHOW DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM
“NO OSSO – AO VIVO”
“Pouca gente conhece o meu violão. No entanto, praticamente tudo
o que fiz vem dele. A ideia de me apresentar apenas com voz e
violão me remete ao osso, à origem de tudo. E é essa é a razão
desse show.”
Pela primeira vez em três décadas de carreira, a cantora e
compositora Marina Lima desfila no violão muitos dos seus sucessos.
Músicas como “À Francesa”, “Pessoa”, “Virgem”, “Fullgás”, “Noite e
Dia”, “Ainda É Cedo”, “Não sei Dançar”, “Nada por Mim”, “Paris Dakar”
e “Uma Noite e ½” serão tocadas. O repertório é bem escolhido e
animado, contando também com “It’s not Enough” e “I Can’t Help
Falling in Love” em interpretações especiais. O show contará com a
participação especial da tecladista carioca Cris Caffarelli.
O cenário é composto por uma poltrona e luminária. E Marina toca
com os pés para cima, como se estivesse na sala de sua casa. O
clima é intimo e alegre.
O conceito do projeto “No Osso” foi concebido pelo escritório
School/SS99, do qual Marina faz parte, e que tem a missão de
transformar essência em produto. Juntos, transformaram o lifestyle
da cantora em toda a experiência do projeto, como show, palco,
fotos, documentário, álbum, material gráfico etc. Todos amarrados
na mesma verdade e contando a mesma história.

SOBRE MARINA LIMA
A cantora e compositora Marina Lima é conhecida por suas canções
e originalidade. Foi lançada em 1979 com o LP “Simples como Fogo”
e desde então é trilha sonora de brasileiros de várias gerações.

www.schoolss99.com

Com influências que passam pelo pop, rock, blues, bossa-nova e
música eletrônica, Marina tem hits como “Pra Começar”, “À Francesa”,
“Fullgás”, “Virgem”, “Uma Noite e ½”, entre tantos outros sucessos.
Carioca, em 2011 se mudou para São Paulo, quando lançou seu CD
“Clímax”. Em 2012, publicou seu primeiro livro, “Maneira de Ser”.
Atualmente, está em cartaz com o show “No Osso”, seu primeiro
trabalho solo em 35 anos de carreira.
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