Elisa Fernandes inicia turnê de “Saravá, Paz e Bem” no Rio de Janeiro
Show terá Gabriel Azevedo (Casuarina) e Ana Sucha como convidados e abertura
de Maíra Garrido

Após quase dois anos do lançamento do seu primeiro álbum, “ELISA” (2020),
a cantora e compositora Elisa Fernandes apresenta o show “Saravá, Paz e
Bem”, no Teatro Cesgranrio, no Rio de Janeiro. O espetáculo marcará o
retorno da artista aos shows desde março de 2020, início da pandemia no
Brasil, e vai reunir as 8 faixas do álbum mais as 4 faixas do EP “Saravá, Paz
e Bem”, com lançamento agendado para sexta, dia 10 de junho, véspera da
apresentação.
Elisa será acompanhada pelos músicos Mário Wamser, que toca violão e
assina a produção do álbum “ELISA”, Matheus Prevot, que toca baixo e
violão e canta na faixa “Voltei”, Gabriel Barreto, baterista e percussionista,
Laila Aurore no cavaco e Lúrian Moura no violoncelo.
Elisa Fernandes, que já conta com mais de 2 milhões de streams em suas
faixas nas plataformas musicais, vai apresentar ao público canções como
“Paiol”, “Orquestra”, “Sem Saída”, “Roseira”, “Saravá, Paz e Bem”, “Você não
sabe o que é ser preto”, “Casa Comigo”, entre outras. Participam do show

como convidados os cantores Gabriel Azevedo, do grupo Casuarina, e Ana
Sucha.
Programado para 20h do dia 11 de junho, o show contará também com
homenagem a mestre Monarco, baluarte da Portela morto em dezembro de
2021. Padrinho musical da artista, Monarco será lembrado na música inédita
no repertório de Elisa, “Aprendi a ser Feliz” (Monarco, Mauro Diniz e
Ratinho), que faz parte do EP “Saravá, Paz e Bem”.
O Teatro Cesgranrio fica na Rua Santa Alexandrina, 1.011, Rio Comprido
(próximo ao Túnel Rebouças). O local possui estacionamento próprio e
gratuito. Ingressos antecipados disponíveis no site Sympla e no próprio local.
Os ingressos do primeiro lote saem a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).
Moradores do Rio Comprido pagam R$ 15.
Serviço:
Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira) - primeiro lote
Horário: 20h
Ingressos à venda no site Sympla ou no local
Bilheteria: terça a domingo, 10h – 12h / 13h – 20h
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1.011 Rio Comprido (próximo ao Túnel Rebouças).
E-mail: teatro@cesgranrio.org.br
Informações: (21) 2103-9682
Classificação etária: Livre
Estacionamento gratuito no local

