
Aláfia no estúdio Bixiga

“Aí fala Aláfia” poderia ser apenas um palíndromo. No entanto, é também linguagem 
musical pra tudo o que está aberto e fechado e exposto no mundo. - Alá! Aláfia fala 
sobre a natureza que há! Trocando passos e notas com a realidade - e das ruas - a 
pesquisa do coletivo Aláfia, guiado pelo músico Eduardo Brechó, está muito próxima 
do que entende-se por identidade-preta-contemporânea-além. Além Brasil África 
sendo across África Brasil. Lá em Aláfia o óbvio desafia o fio. O fio devolve o óbvio 
alafiado pela cobra comendo o próprio rabo. Horizonte em forma de olho, olho em 
forma de pés. -Aí! Há caminhos e caminhos, todos caminháveis! Junto ao que come-
ça mas nunca termina, Aláfia nasce para o que é. Que seja!

Não conhece Aláfia? Dá um pulo nas páginas do projeto!

Quarta-feira, 06 de novembro de 2019 | 20:30 às 23:30

Estúdio Bixiga | Rua 13 de Maio, 825 – Bela Vista, São Paulo 

https://www.youtube.com/user/alafiaTV
https://www.facebook.com/aifalaalafia/
https://open.spotify.com/artist/2ZzDm7UiS7g3e9HVjTMr29?si=l37V9h1iRAGROrgwiYTeLA


Quinta + Cedo: 

Di Melo no Mundo Pensante

Quinta + Cedo é o novo projeto do Mundo Pensante que abre o palco como uma 
alternativa para fomentar artistas da cena musical. Acontece todas as quintas-
-feiras às 21 horas, antes da festa Embalo. A quinta do dia 07/11 recebe o Baile 
do Di Melo!

Não conhece o Di Melo? Dá um pulo nas páginas dele!

Quinta-feira, 7 de novembro de 2019 | 21:00 às 23:00

Mundo Pensante | Rua Treze de Maio, 830, São Paulo

https://www.facebook.com/events/670346360119697/
https://www.youtube.com/user/juvenilza
https://www.facebook.com/dimeloficial/
https://open.spotify.com/artist/4KyZtyl55zzHoBJUp07Doe?si=4yEI-uvNReWW3JUfOPRSMg


Iara Rennó no Bona

Acompanhada pelas incríveis Simone Sou na bateria e Aline Falcão nos teclados, 
Iara Rennó canta e toca guitarra, mostrando um repertório que passeia por seus 
álbuns Macunaíma Ópera Tupi, Iara, Arco e Flecha. Diretora, poeta, atriz, produ-
tora musical, instrumentista, cantora e compositora, Iara tem mais de 100 músi-
cas gravadas, tendo entre seus intérpretes Elza Soares, Ney Matogrosso, Gaby 
Amarantos, Jaloo, Ava Rocha, Virgínia Rodrigues e Lia de Itamaracá.
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Não conhece a Iara? Dá um pulo nas páginas dela!

Terça-feira, 12 de novembro de 2019 | 20:30 às 23:30

Bona | Rua Álvaro Anes, 43, São Paulo

https://www.facebook.com/events/393155731365059/
https://www.youtube.com/user/iararenno
https://www.facebook.com/iararenno.oficial/
https://open.spotify.com/artist/2feEGmwdkpKsC798UP17tX?si=tfk5egS3TVuDooBkHMbB7w
https://iararenno.com/


Mano Unica no estúdio Bixiga

Formada em 2012, a Mano Unica é composta de músicos dedicados à cultura e 
sonoridades latino-americanas. Em 2018 obteve financiamento por crowdfun-
ding para a produção de seu primeiro disco, “Lecturas”, que foi disponibilizado 
em 2019 nas principais plataformas de streaming, além de iniciar a turnê de 
lançamento oficial.

Não conhece a Mano? Dá um pulo nas páginas dela!

Quinta-feira, 14 de novembro de 2019 | 20:30 às 23:30

Estúdio Bixiga | Rua 13 de Maio, 825 – Bela Vista, São Paulo 

https://www.youtube.com/channel/UCehMyXOexzDri8mAHPF8FqA
https://www.facebook.com/manounicabrasil/
https://open.spotify.com/artist/2PRSF8keVWeOctoFj8r0r2?si=q2tgOAFuQb6o2_azskby2A
http://manounica.com.br/


Pedro Mann no Bona
com participação de Tiê

Vindo de familia de músicos, aos 8 anos Pedro Mann começou a estudar piano 
e violão. Depois veio seu interesse pelo contrabaixo e seguindo esse fluxo se 
gradudou Bacharelado em música pela Uni Rio. Desde muito novo já criava suas 
próprias composições, aos 14 anos montou sua primeira banda, “INOX”com a 
qual gravou um disco homônimo e ganhou o Festival Mistura Jovem 2002. É 
fundador e compositor do Bondesom, banda que vem se destacando como uma 
das mais importântes da cena instrumental carioca. Com a banda lançou três 
discos: “Bondesom” (2007), “Procurando Lola”(2011) e “Três”(2014). 

Não conhece o Pedro? Dá um pulo nas páginas dele!

Quinta-feira, 21 de novembro de 2019 | 20:30 às 23:30

Bona | Rua Álvaro Anes, 43, São Paulo

https://www.facebook.com/events/513766796118802/
https://www.youtube.com/user/pedromann7
https://www.facebook.com/PedroMannBR/
https://open.spotify.com/artist/6K0th5Ko8P3DR6KHN4xVoj?si=YpY5OBP5Qx2NgFqBtqsItw
http://pedromann.com/


Noche Latina no MP

A banda Quimbará convida para essa edição a participação especial de Samuel 
Samuca e ainda uma participação surpresa, a ser divulgada nos próximos dias! A 
discotecagem fica com os Djs residentes Gabi Pensanuvem e Pancho Valdez!

Não conhece Quimbará? Dá um pulo nas páginas dele!

Sexta-feira, 22 de novembro de 2019 | 23:00 às 7:00

Mundo Pensante | Rua Treze de Maio, 830, São Paulo

https://www.facebook.com/events/388297855449898/
https://www.youtube.com/channel/UC4pT633Ai2L9Cg-QtueC8NQ
https://www.facebook.com/bandaquimbara/?fref=profile_friend_list&hc_location=profile_browser
https://open.spotify.com/artist/1GPrjLQeScsv5zbV6z7vyo?si=vceIyMTNTTysAe7kTyquRw


Ficou com alguma dúvida? Fala com a gente!
Pode nos escrever em contato@slingmusical.com 

Se prefereir, pode nos escrever ou ligar em 
+55 11 96371 7575 ou +55 11 98696 4898


