
  

  

 Cantora paraibana Maria Juliana Linhares é a atração de hoje no Projeto Palco Aberto da Usina Energisa 

Em mais uma edição do Projeto Palco Aberto, a Usina Cultural Energisa promete movimentar seu espaço com uma performance especial, 

que dessa vez fica por conta da cantora paraibana Maria Juliana Linhares. Com apresentação marcada para às 21h e entrada no valor de 

RS 15, a artista interpreta durante a noite canções de canto popular fazendo um passeio pelo seu álbum chamado "Pétalas Vocais", que 
também titula a performance da noite. 

Como dito anteriormente, Maria Juliana tem experiência em canto popular, tendo um trabalho autoral intitulado "Pétalas Vocais", lançado 

no ano de 2015. Por outro lado, seu disco traz grandes nomes da música paraibana para dar suporte a sua voz exuberante. Entre a lista 

de artistas estão Adeildo Vieira, Paulo Ró, Aguia Mendes, Tom K, Chico Berg, Pablo Honorato, André Morais, Erivan Araújo, Naldinho 
Braga, Vic- tor Mesquita e Michel Costa. 

Indo mais além, seu álbum traz a mistura de estilos, interpretações diferentes para cada faixa e a presença de instrumentos e timbres 

divergentes, causando a cada música um impacto particular. Maria Juliana busca demonstrar neste CD porque é conhecida pela 

versatilidade e criatividade na construção de suas marcas vocais. 

Mas Linhares não faz tudo isso sozinha, sobe a seu lado no palco os músicos Michel Costa (violão e arranjos), Glauber Magalhães (baixo), 

Erick Xavier (guitarra), Pedro Pablo (sanfona), Gilson Machado (bateria), Jean Fidelis (teclados), Thallyana Barbosa (flauta), Wênia Xavier 
(percussão) e por fim, Alisson Azevedo (oboé). 

Atualmente, Maria Juliana integra o 

casting do espetáculo "Rotas da Escravidão", concerto dirigido pelo renomado maestro catalão Jordi Savall. Este espetáculo que une 
música popular e música erudita tem excursionado pela Europa e América Latina desde junho de 2015. 

Sua primeira premiaçào em música popular brasileira foi no festival MPB/Sesc 2006, ganhando prêmio de artista revelação, na cidade de 

João Pessoa. De lá para cá, além de sua carreira solo, esteve empenhada em vários grupos de performance sobre música popular 
brasileira, música latina e música flamenca. 
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Outro lado de Linhares que também ganha destaque e por ela ser cantora lírica. Para se ter ideia, ela já trabalhou com orquestras e 

grupos de câmara do Brasil especialmente com conjuntos de música antiga. Ganhou menção honrosa como solista revelação no 13* 
Festival e Mostra Maranhense de Canto Lírico (Maracanto). 

Em João Pessoa, em especial com a Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba, fez o concerto "Invocação em Defesa da Pátria" (2005) de 

Heitor Villa-Lobos e "Fantasia Coral de Beethoven” (2006). Foi solista do Coral Universitário da Paraíba (2005 a 2008). Com a Orquestra 

de Câmara da Cidade de João Pessoa, fez os concertos "Cânticos da Natividade" (2007) e “Festival Mozart" (2008). Fez solo junto à 
Orquestra Sinfônica da Paraíba no Festival Nacional de Arte (2008). 
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■              Projeto Palco Aberto 

■              Quando: Hoje 

■              Onde: Usina Cultural Energisa 

■              Horário: 2lh 

■              Entrada: RS 15 

 


