Guarani FM promove Ensaio Aberto com Tianastácia
Pré-lançamento de CD e os clássicos da banda com outras roupagens e interpretações serão
conferidos no Teatro Alterosa, por ouvintes da rádio e internautas via portal Uai
O grupo mineiro Tianastácia sobe ao palco do Teatro Alterosa na próxima terça-feira, 29, para o
Ensaio Aberto da Guarani FM. Na ocasião, a banda realiza o pré-lançamento do CD Tianastácia no
país das maravilhas com exclusividade para ouvintes da Guarani, assinantes do Estado de Minas,
da revista HIT - Estado de Minas, portal Uai e leitores da Ragga, que podem participar de
promoções para estarem nesta plateia.
A banda vai aproveitar a oportunidade para testar novos formatos de músicas já conhecidas.
"Estamos reestruturando alguma músicas, já que a Guarani tem outro perfil. Não queremos fazer
só rock, queremos que o público da rádio também possa ouvir nossas músicas, e para nossas
músicas mais pesadas, vamos fazer arranjos diferentes", antecipa o vocalista Podé Nastácia.
O show contará ainda com quatro participações especiais. A cantora Marina Machado, que já
chegou a ensaiar com o Tianastácia, antes do primeiro álbum do grupo, está confirmada, assim
como André Miglio, primeiro vocalista do grupo, hoje no Falcatrua. O compositor Vander Lee, que
participou da última edição do projeto da Guarani FM também estará no show e, para fechar, o
grupo de samba Copo Lagoinha vai repetir sua participação feita no álbum.
E os felizardos contemplados com convites para o Ensaio Aberto poderão contribuir com uma boa
causa. Na entrada do evento, poderão doar um livro infantil para a Jornada Solidária Estado de
Minas, que irá repassar todos os livros arrecadados a vinte creches da capital.
O Ensaio Aberto é uma iniciativa da Guarani FM para gerar conteúdo exclusivo para a rádio e seu
site (www.guarani.com.br), inserindo novos formatos capazes de atender às demandas de uma
nova geração de consumidores, resultado do investimento da emissora na convergência de mídia e
na rádio digital. Esta é a quarta edição do projeto, que começou em abril, e já contou com
apresentações do Skank, Fernanda Takai e Vander Lee. No projeto, um artista consagrado e de
prestígio, com fã clube formado e afinado com o conteúdo da programação da emissora, faz um
ensaio aberto de seu show, na maior parte das vezes revelando conteúdo inédito. Já no dia
seguinte ao Ensaio Aberto, o ouvinte confere entrevistas nos bastidores e nas semanas seguintes,
a Guarani leva ao ar músicas inéditas apresentadas no Ensaio Aberto, além de um especial que
poderá ser conferido na rádio, no site da emissora e também no portal Uai.
ENSAIO ABERTO TIANASTÁCIA - promoção Guarani FM
Data: 29 de setembro
Horário: 20h
Local: Teatro Alterosa - Av. Assis Chateaubriand, 499, Floresta - BH.

Entrada franca. Os ingressos serão sorteados entre assinantes do jornal Estado de Minas,
ouvintes da rádio Guarani, leitores da revista Ragga e internautas do Portal Uai. O Portal Uai e o
site da Guarani FM transmitem o evento, com exclusividade, pelo www.uai.com.br e
www.guarani.com.br.
Sugestão de entrevistas
Kiko Ferreira - gerente Rádio Guarani - 3237-6655
Fotos da banda:
http://tianastacia.com.br/2009/

