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Para lembrar a carreira de Rosanna & Zélia
Cantora itaunense prepara show em homenagem à 
dupla

“Cantos encantados das Minas de cá”. Com este espetáculo, a cantora 
Marilene Clara vai subir ao palco para uma grande homenagem à Rosana & 
Zélia (foto). No repertório, a obra da dupla, que saiu de Itaúna para 
conquistar a Europa, levando a música mineira para vários países. Esta 
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carreira será relembrada por Marilene, que vai apresentar ainda canções 
inéditas, ao lado da banda de apoio, que conta com os músicos Bruno Motta 
(guitarra), Filipe Marks (contrabaixo), João de Paula (bateria), Wâner 
Nogueira (piano), Marisa Julia (vocais), Milene Ferreira (vocais).
Entre os convidados estão João Júlio (acordeon), Ralfe Souza (violão) e Mari 
Garcias (pandeiro). Zélia Fonseca também fará participação especial. 
Marilene Clara diz que a dupla exerce enorme influência sobre o trabalho 
dela. “Sempre cultivei o desejo de reviver a parceria da dupla e de cantar o 
canto ímpar de Zélia e fundir minha voz nesse caminho. Rosanna Tavares e 
Zélia Fonseca foram polinizar o mundo com sua música de berço mineiro e 
requinte ímpar”, explica a artista.
Rosanna Tavares nasceu em Nanuque e conheceu a itaunense Zélia 
Fonseca quando ambas eram ainda bem jovens. Juntas, enveredaram na 
carreira artística musical e já em 1989 foram para Portugal, de lá para a 
França e a Finlândia, até fixar residência na Alemanha. Juntas gravaram 
vários álbuns, até o falecimento de Rosanna, em 2006. Zélia segue carreira-
solo na Europa.
O show está marcado para o dia 1º de setembro, a partir das 20 horas, no 
Teatro Sesi Vânia Campos. Cada ingresso será trocado por dois quilos de 
alimentos não-perecíveis, sendo a arrecadação destinada à Sociedade São 
Vicente de Paulo.

http://folhapovoitauna.com/noticia/para-lembrar-a-carreira-de-rosanna-zelia.html

http://folhapovoitauna.com/noticia/para-lembrar-a-carreira-de-rosanna-zelia.html
http://folhapovoitauna.com/noticia/para-lembrar-a-carreira-de-rosanna-zelia.html

