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ARQUIVO DA TAG: A RAINHA E OS VAQUEIROS

O Ministério da Cultura apresenta o show musical:
Aboios – O Som do Sertão com o grupo A Rainha e
Os Vaqueiros

Gibão, perneira, peitoral, chinelo e chapéu de couro. Este é o figurino do

grupo A Rainha e os Vaqueiros, que em seus shows utiliza o aboio

como forma de retratar os sons e ritmos cearenses, intercalados com

contos, ‘causos’, versos, poesias, toadas, trechos de cordéis e músicas de

Luiz Gonzaga. Mas o figurino não é apenas cênico. É a vestimenta que

esses artistas usam em seu dia a dia. Afinal, são vaqueiros-aboiadores,

que durante anos de cavalgada já cantaram com Manoel Messias, Padre

Tula, Orlângelo Leal, Fagner e com o Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

O grupo tem como líder Dina Martins, a Mestre da Cultura “Dona Dina”, e

através de um mergulhou no universo da cultura dos vaqueiros e, após

um longo tempo de pesquisa oral, criou o show “ABOIOS – O Som do

Sertão”, que vem se apresentando desde 2007, em todo o estado do

Ceará.

Pela primeira vez na história cearense era realizado um show musical composto somente por vaqueiros–

aboiadores. Desde então já se apresentaram no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Fortaleza), no

Festival de Música da Ibiapaba (Viçosa do Ceará), no Festival de Teatro e Dança (Caridade), na I Semana

Raquel de Queiroz (Quixadá), no Teatro São João (Sobral), nos teatros do SESC (Fortaleza e Crato), na abertura

do Mestre do Mundo 2012 (Limoeiro do Norte), dentre outras muitas apresentações.

O SHOW

Ao som de chocalhos, entra no palco o musico Chico Walter, e em meio à poesia, convida os seus amigos e

companheiros de

lida de gado, os vaqueiros-aboiadores: Edilânio Freitas, Moisés Uchoa e Zé Marçal que acompanhando pelo
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maestro Hidelbrando do Acordeom e o seu regional interpretam a música de abertura.

Em seguida entra Dona Dina, que completa a cena para uma sequência de onze músicas, que são fruto de

uma pesquisa sobre o cancioneiro popular dos vaqueiros-aboiadores, baseadas em suas vivências e em

poesias que admiram, em especial, do Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

O show além de homenagear o Rei do Aboio e do Baião, tem o desejo de fazer também, uma homenagem

àqueles que conseguem transformar dor em alegria, música em poesia, e que com seu lamento quase triste

percorrer o sertão em sua vida de gado: os vaqueiros.

O show tem a coordenação geral de Diana Gomes e direção artística de Clébio Viriato e Fernanda Gomes, que

estão empenhando com um show renovado, que não se prenda apenas ao roteiro musical, dando a

oportunidade para que os aboiadores-artistas utilizem o improviso e interajam com o público, deixando

evidente uma das propostas do grupo, que é de preservar o caráter natural dos vaqueiros no palco.

CONCURSO CULTURA 2014

Classificado no Edital Concurso Cultura 2014, conforme publicado no Diário Oficial da União de 22 de abril de

2014, através da Portaria n° 279/2014 do Ministério da Cultura. O projeto musical: “ABOIOS – O Som do

Sertão” fará parte da programação cultural realizada pelo Ministério da Cultura, durante a Copa do Mundo de

2014. Serão cinco apresentações, entre os dias 02 e 06 de julho, em diversos equipamentos da cidade de

Fortaleza.

SERVIÇO

Aboios: O Som do Sertão – A Rainha e Os Vaqueiros

Dia 02/07 (quarta-feira)

Local: CUCA Mondubim

Endereço: R. Santa Marlúcia, s/n – Mondubim | Fort – CE

Horário: 19h

Dia 03/07 (quinta-feira)

Local: CUCA Barra do Ceará

Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 6417 – Barra do Ceará | Fort – CE

Horário: 19h

Dia 04/07 (sexta-feira)

Local: Estoril

Endereço: R. dos Tabajaras, 397 – Praia de Iracema | Fort – CE

Horário: 19h
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Dia 05/07 (sábado)

Local: Centro Cultural Dragão do Mar

Endereço: R. Dragão do Mar 81, Praia de Iracema | Fort – CE

Horário: 19h

Dia 06/07 (domingo)

Local: Mercado dos Pinhões

Endereço: Praça Visconde de Pelotas, s/n – centro | Fort – CE

Horário: 18h

Este post foi publicado em Textos e marcado com a tag a rainha e os vaqueiros, aboios - o som do sertão,

ceará, MinC, ministério da cultura em 30 de junho de 2014
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