CUCA ROSETA – VILA DO BISPO – 19 MAIO

Chama-se “Luz” e é o novo disco de Cuca Roseta. Um disco arrebatador que mostra em pleno todo
o talento e voz da fadista.
O título não engana e a capa também não. A “Luz” de que Cuca fala, pode ser lida facilmente como
uma alusão à candeia que ilumina o seu caminho, a uma luz interior que lhe traz o conforto e a
segurança suficientes para fazer deste álbum um novo momento de revelação, aquele que mais
longe vai na definição daquele que é o seu fado.
Na esclarecedora e belíssima imagem escolhida para a capa vemos tudo isso: a força afirmativa que
Luz traz, a segurança e a paz que existe nas suas escolhas, e uma elegância no canto que nunca antes
se fez sentir de uma forma tão declarada. Mais uma vez Cuca Roseta vai mais longe, sempre um
passo à frente. Esse tem sido o caminho de revelação da fadista – que o tem percorrido descobrindose e revelando-se plenamente, como intérprete, autora, compositora, letrista, mulher inteira no
fado. E sempre disposta a buscar-se a cada novo disco, a cada nova oportunidade de se mostrar a
um público.
Para cúmplices deste incrível trabalho escolheu artistas e compositores com quem tem partilhado
a sua vida e outros que sempre admirou profundamente, que agora unem-se em canções
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maravilhosas. São eles Pedro da Silva Martins, Carolina Deslandes, Jorge Fernando, Tiago Machado,
entre tantos outros. Para unir toda esta arte, escolheu Diogo Clemente para a produção.
“Luz” leva-nos para outra dimensão. Para um momento de felicidade de que não apetece sair.
Podíamos ficar para sempre parados aqui, dentro deste disco, dentro destas canções e deixarmonos invadir pelo calor desta Luz que dá sentido aos dias.

CONDIÇÕES PARA ESPETÁCULO
Cachet 8.500€ + IVA à taxa legal em vigor.
Da responsabilidade do promotor:
 Pagamento da totalidade do cachet no dia do espetáculo.

 Sistema de som e de luz conforme rider técnico do artista. O rider técnico da
empresa de som que estiver a operar no recinto terá de ser enviado previamente
para análise dos técnicos da artista.

 Palco com as dimensões mínimas de 12m de boca X 10m fundo.

 Régie para controlo das mesas de som e luz, a uma distância de 15m da mediatriz
do palco.

 6 estrados rosco 2m X1m (de altura regulável) e 4 cadeiras sem braços de cor escura.

 2 Camarins com WC e estacionamento na zona de backstage.

 Reserva e pagamento de 3 almoços e de 8 jantares.

 Reserva e pagamento de alojamento em 8 quartos single.

 10 convites.

 Pagamento de licenças (SPA, IGAC e seguro de responsabilidade civil).
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