Hyldon lança “Romances Urbanos”
Soulman convida a uma viagem entre amigos em show no Teatro Rival Petrobras
No dia 19 de março Hyldon apresenta no Teatro Rival Petrobras o show de
lançamento de seu novo disco, “Romances Urbanos”. Na ocasião, o soulman estará
muito bem acompanhado da sua Banda Zona Oeste e receberá no palco convidados
mais que especiais: seu parceiro Zeca Baleiro, o grande representante da black music
brasileira, Serjão Loroza e o rei do samba rock, Bebeto.
Em seu novo show, Hyldon foge do óbvio e navega por outros mares, orientado
pela segurança e a sabedoria trazidas pelo tempo, enquanto deixa seus parceiros
conduzirem seu barco. O cantor e compositor de mega sucessos como “Na rua, na
chuva, na fazenda”, “As dores do mundo” e “Na sombra de uma árvore” vai além ao
exibir na prática e ao vivo a filosofia de compartilhamento que adotou desde 2009,
a qual tem sido a tônica de seus novos trabalhos.
Fruto dessa filosofia, o disco “Romances Urbanos” é composto exclusivamente por
músicas em parcerias com outros artistas. Além daqueles que já trabalhavam com
Hyldon desde o seu último álbum, como Arnaldo Antunes e Zeca Baleiro, entram
em campo outros parceiros como Jorge Vercillo, os rappers Mano Brown e Dexter,
Pedro Luís e Sérgio Natureza. A filosofia de compartilhamento que rege “Romances
Urbanos” também contemplou a nova geração de talentos da cena musical brasileira
como Giulia Costa, Céu, Léo Cavalcanti e Jorge Ailton.
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 que representa a síntese de todas as grandes cidades espalhadas
pelo mundo afora. É com esse espírito que, no palco do Teatro Rival Petrobras,
mestre Hyldon e seus parceiros prometem nos conduzir através da música a bailes,
amores, paixões, ficadas, ilusões e decepções amorosas, numa verdadeira tour
romântica cosmopolita.
Serviço

Hyldon – 19/03/2013 – quarta-feira às 19h30.
Lançamento do CD “Romances urbanos”.
Partipações especiais de Zeca Baleiro, Bebeto e
Serjão Loroza
Rua Álvaro Alvim, 33/37 - Cinelândia – Rio de Janeiro
Informações
www.hyldon.com.br
www.facebook.com/hyldonoficial

R$50,00 (inteira)
R$35,00 (200 primeiros pagantes)
R$25,00 (Estudante / idoso /
professor da rede Municipal)

(21) 2240-4469 - Teatro Rival Petrobras

