Hyldon lança CD “Romances Urbanos”
Soulman sobe ao palco do SESC Vila Mariana e lança o seu novo disco em dois shows com
participação do seu parceiro de composições Arnaldo Antunes

Nos dias 19 e 20 de junho, o soulman Hyldon lança o seu novo disco “Romances Urbanos” no teatro do Sesc
Vila Mariana em dois shows que terão participação especial do seu parceiro de composições Arnaldo
Antunes. Os shows acontecerão às 18h e 21h, respectivamente, e fazem parte da Série Lançamentos, que
contempla espetáculos que apresentam, em primeira mão, produções atuais do cenário musical.
O disco “Romances Urbanos” é desdobramento da filosofia de compartilhamento adotada pelo compositor,
intérprete e guitarrista desde 2009, ano em que lançou “Brazilian Samba Soul”, seu último disco de inéditas
até então. Composto exclusivamente por músicas em parceria com artistas que já vinham trabalhando com
Hyldon desde o seu último álbum como Arnaldo Antunes e Zeca Baleiro, desta vez entram em campo outros
parceiros como Jorge Vercillo, os rappers Mano Brown e Dexter, Pedro Luís e Sérgio Natureza. A nova geração
é representada por talentos da cena musical brasileira atual como Giulia Costa, com quem canta “Como num
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filme”, os talentosos Céu e Léo Cavalcanti, e Jorge Ailton, co-autor de “Revanche”, gravada anteriormente
pelo seu afilhado musical Léo Maia.
Nas palavras do soulman, “Bem-vindos a Hyldonópolis” caberia muito bem como subtítulo de seu novo disco,
que pretende levar o ouvinte a um passeio por uma cidade imaginária e que representa a síntese de todas as
grandes cidades espalhadas pelo mundo afora. Mestre Hyldon nos conduz a bailes, amores, paixões, ficadas,
ilusões e decepções amorosas, numa verdadeira tour romântica cosmopolita. A impressão é de um disco
ambientado simultaneamente em metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Tóquio ou Nova York.
Acompanhado por seus amigos, músicos, compositores e intérpretes, Hyldon pega um trem num bairro
boêmio, que poderia ser a Vila Madalena paulistana, a Lapa carioca ou o Rio Vermelho de seu estado natal, e
parte para novas aventuras românticas pela cidade. Ao ouvir “Romances Urbanos” na íntegra é possível notar
a lição de humildade de Hyldon, que, com a segurança e a sabedoria que só o tempo traz, deixa os parceiros
conduzirem seu barco. No caminho, o feeling do soulman vai sutilmente norteando o rumo da viagem,
fazendo com que o destino final seja sempre a sua praia.
Em seu novo show, o cantor e compositor de mega sucessos como “Na rua, na chuva, na fazenda”, “As dores
do mundo” e “Na sombra de uma árvore” foge do óbvio e navega por outros mares. Acompanhado da sua
banda Zona Oeste, o soulman divide o palco com o convidado especial Arnaldo Antunes, que participou do
disco, privilegiando a filosofia de compartilhamento que conduziu a produção de “Romances Urbanos” e
agregando um público mais heterogêneo ao espetáculo.
Ouça “Romances Urbanos”

SERVIÇO
Hyldon lança “Romances Urbanos” com participação de Arnaldo Antunes
Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141 - Vila Mariana, São Paulo – SP
Dias 19 e 20 de junho (quinta e sexta-feira), às 18h e 21h
Ingressos de R$4,80 a R$24,00
Indicado para maiores de 12 anos
Informações: site do Sesc Vila Mariana ou (11) 5080-3000

+Hyldon
Considerado um dos maiores compositores brasileiros, Hyldon traduz ao pé da letra o significado da soul
music, estilo que marcou sua carreira desde o início. Suas canções como “Na rua, na chuva, na fazenda”,
“Velho Camarada” e “As dores do mundo” já tocaram fundo a alma de várias gerações, interpretadas por
nomes como Paula Toller, Jota Quest e Tim Maia, seu grande parceiro. Ao lado dele e de um time da pesada,
que incluía monstros como Michael Sullivan, Bebeto, Jorge Ben, Cassiano, Wilson Simonal e Erasmo Carlos,
Hyldon embalou os bailes cariocas nos anos 70. Desde então, o soulman nunca parou de produzir e gravar,
sempre em sintonia com artistas contemporâneos, ousando na mistura de ritmos e mantendo sua essência
soul. Seus últimos trabalhos contaram com a participação de um time de estrelas da música brasileira como
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Seu Jorge, Carlos Dafé, Mr Catra, Mc Marechal, Céu, Karina Buhr, Zeca Baleiro e Arnaldo Antunes. Admirado
também no exterior, Hyldon participou do Rock in Rio Lisboa de 2012, tocando ao lado do coletivo de Rap
português Orelha Negra, formado por fãs incondicionais de sua música, e do multi-instrumentista brasileiro
Kassin, integrante da Orquestra Imperial. O resultado da mistura surpreendeu o público português,
motivando Hyldon a gravar com os rappers brasileiros Dexter Oitavo Anjo e Mano Brown, reafirmando sua
transição pelos estilos e a parceria com grandes artistas, como já demonstrado anteriormente em trabalhos
realizados com Thaíde & DJ Hum, MV Bill, Marechal, Gil Metralha e Renegado. Compartilhar é a palavra chave
da sua nova fase, marcada pela busca por parcerias com novos compositores do cenário musical brasileiro e
internacional.
http://hyldon.com.br/
http://boiafriaproducoes.com/casting/hyldon/
http://www.facebook.com/hyldonoficial
https://twitter.com/Hyldon

+ Boia Fria Produções
A Boia Fria Produções atua na venda, produção de shows e assessoria de imprensa de artistas e de eventos
culturais, além de ser uma editora e selo musical. Também oferecemos serviços de produção de conteúdo
jornalístico, produção musical, edição de livros, roteiros para cinema, elaboração de projetos culturais, entre
outras atividades.
facebook.com/BoiaFriaProducoes
twitter.com/boiafriaprod
http://boiafriaproducoes.com
soundcloud.com/boiafriaproducoes
Atenciosamente,
Mariana Bergel
maribergel@boiafriaproducoes.com
11 99635-9989
11 98129-5722
11 7736-3990 / ID 11*13344
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