Prefeitura de Machado divulga programação do Festival Cultural

Fernando Anitelli, Renato Teixeira e gastronomia food truck são destaques

Acontece entre os dias 25 e 27 de maio o primeiro Festival Cultural de Machado
promovido pela Prefeitura através da Secretaria de Cultura. Com entrada gratuita, o
evento ocorrerá na Praça Antônio Carlos.
Visando prestigiar expressões artísticas nacionais, regionais e locais, o festival nasce
com o objetivo de estabelecer uma agenda cultural para o primeiro semestre em
Machado, fomentar a cultura, incentivar o turismo, agregar famílias e fortalecer
diversas linguagens culturais, da música a gastronomia, explica o secretário de cultura,
João Alexandre Moura.
Além do show de abertura do músico Fernando Anitelli do Teatro Mágico na sexta
(26), no sábado (27) o consagrado Renato Teixeira se apresenta no Epidauro, no
domingo além de uma variada programação infantil, as bandas Rocksauro e Candiera
prometem agitar a cena cultural. O grupo circense Rasgacêro fará intervenções
artísticas e contações de histórias durante o festival.

Food Truck é a novidade
Pela primeira vez em Machado, os food trucks, ou carros de comida estarão
participando do Festival com 12 (doze) trucks que servirão churros, crepes, lanches de
costela, burguers, carnes assadas, chopp artesanal, milk sheik, porções, comida
japonesa, mexicana, alemã e o famoso sorvete na chapa. No espaço do Coreto será
montada uma praça de alimentação com apresentações de grupos e artistas
machadenses como a Corporação Musical, Banda Apreço, Banda Groove Paralelo,
Rafael Pimentel e Gladson Leandro. As apresentações acontecerão antes e depois dos
shows do Epidauro.
Além de apoio ao evento na contratação de artistas e infraestrutura, hospedagem nos
hotéis, compra de alimentos no comércio local. Os food trucks estarão junto as
entidades sociais Amigos da Vida e Amigos da Santa Casa oferecendo a exclusividade
na venda de bebidas e apoio para montagem de tendas.
Praça fechada, segurança e Vistoria dos Bombeiros
Para maior conforto do público que prestigiará o festival, a Praça Antônio Carlos estará
com trânsito de veículos fechado na sexta (26) e no sábado (27) a partir das 18h. Além
de seguranças, banheiros químicos, árvores podadas, iluminação de led, o evento terá
amplo apoio da Polícia Militar, a expectativa de público para o festival é de 20 mil
pessoas durante os três dias.

Toda área entre o Castelinho e o Epidauro não poderá haver barracas e tendas em
conformidade com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Confira a programação oficial do I Festival Cultural de Machado
Dia 25/05 (sexta-feira) – Praça Antônio Carlos
Intervenções artísticas e circenses com o Grupo Rasgacêro

Local: Coreto
18h – Abertura do Festival Gastronômico Viagem de Sabores “Food Truck”
- Churros, crepes, lanches de costela, burguers, carnes assadas, chopp artesanal, milk sheik,
porções, comida japonesa, mexicana, alemã e o famoso sorvete na chapa.
19h às 21h – Show com a Banda Apreço – O melhor do pop, rock e MPB
22h30 às 0h – Show com a Banda Apreço – O melhor do pop, rock e MPB

Local: Epidauro
21h – Show com Fernando Anitelli – O Teatro Mágico em voz e violão
- O Teatro Mágico, criado pelo músico e vocalista Fernando Anitelli em 2003, com mais de 2
milhões de álbuns vendidos ,7 Cds autorais, 3 DVDs, 4 músicas em novelas e um dos maiores
projetos da música independente nacional, em 2018 Anitelli busca inspiração no cancioneiro
popular para nortear o show em voz e violão mostrando a essência do Teatro Mágico.

Dia 26/05 (sábado) – Praça Antônio Carlos
Local: Coreto
14h às 0h – Festival Gastronômico Viagem de Sabores “Food Truck”
14h – Apresentação da Corporação Musical União de Machado
15h – Rafael Pimentel - O melhor do sertanejo universitário e outras canções
19h às 21h – Show com a Banda Groove Paralelo – O melhor do pop-rock
22h30 às 0h – Show com a Banda Groove Paralelo – O melhor do pop-rock

Local: Epidauro
21h – Show com Renato Teixeira e Banda
- Autor de grandes sucessos da música brasileira como Romaria interpretado por Elis Regina e
Toca em Frente junto com o amigo Almir Sater. Renato Teixeira mescla sucessos de sua
carreira com hits da música folk nacional em uma apresentação emocionante.

Dia 27/05 (domingo) – Praça Antônio Carlos
Local: Epidauro
9h às 13h – Domingo das Crianças
- Brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, palhaços, contadores de histórias, bonecos
interativos, intervenções artísticas e muita diversão, tudo gratuito.
15h – Show com a Banda Rocksauro Clássico
- Banda machadense formada em 2013, com músicos com mais de 20 anos de carreira, além
do rock clássico, possuem em seu repertório músicas de bandas como The Sopra e The Doors.
17h – Show com a Banda Candiera
- Vocais influenciados por maracatu, samba e hip hop, uma guitarra com batidas samba-rock e
uma cozinha marcada por conduzir todo o engenho com a brasilidade percussiva, aliada à mais
apurada técnica do funk, soul e do jazz.

Local: Coreto
Durante todo domingo encerramento do Festival Gastronômico Viagem de Sabores
“Food Truck”
19h às 22h – Show com Gladson Leandro – O melhor do samba e pagode

