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Em um show acústico gravado especialmente para a 21ª Goiânia Mostra Curtas, Francisco, El
Hombre cantam músicas antigas e novas faixas do terceiro disco da banda: Casa Francisco.
Ressignificando o tom negativo de perda, os integrantes buscaram se perder em novas
sonoridades e projetos-solos para que, assim, pudessem se reencontrar como um organismobanda. O show foi gravado no Estúdio Rectaria, em Goiânia – GO.

A CERIMÔNIA DE ABERTURA da 21ª edição da GOIÂNIA MOSTRA
CURTAS acontece amanhã, dia 05/07, terça, a partir das 20h, no canal
do

Youtube

da

mostra.(www.youtube.com/icumam

(http://www.youtube.com/icumam)).
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O evento contará com a presença da atriz Karine Teles, que recebe uma
homenagem e participa de bate-papo com a jornalista e apresentadora
Simone Zuccolotto, às 20h30.
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POCKER SHOW
Após o bate-papo, acontece o pocket show da banda Francisco, El
Hombre, em performance acústica e online, às 21h30. A apresentação
conta com 10 músicas no repertório, incluindo os sucessos "Triste,
Louca ou Má" e "Olha a Chuva".
FAÇA PARTE DE NOSSO GRUPO NO WHATSAPP E RECEBA
DIARIAMENTE NOSSAS NOTÍCIAS!
GRUPO 1 - GRUPO 2 (https://chat.whatsapp.com
/LDLz5gqJqDzBLxqprNYbgB) - GRUPO 3 (https://chat.whatsapp.com
/LINBHLzyb5gIcG72fdbTm4)
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Cuiabá
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» O DJ Vasco Neves reuni amigos e familiares na próxima
segunda-feira, para o coro de “parabéns pra você”
(/social/o-dj-vasco-neves-reuni-amigos-e-familiares-na-proxima-segunda-feira-

Blairo celebra e
dança com a
mãe na festa
de 90 anos da
matriarca -

ENTENDI E FECHAR

10/07/2022 14:18

Começou ontem o 21ª Goiânia Mostra Curtas | Única News - Site de notícias em Mato Grosso

6 of 13

https://www.unicanews.com.br/social/comecou-ontem-o-21-goiania-mostra-curtas/82917

para-o-coro-de-parabens-pra-voce/83005)
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colunismo-social/83006)

08.07.2022 08h:08 » O DJ Vasco Neves reuni amigos e familiares
na próxima segunda-feira, para o coro de “parabéns pra você”
(/social/o-dj-vasco-neves-reuni-amigos-e-familiares-na-proxima-segunda-feirapara-o-coro-de-parabens-pra-voce/83005)

08.07.2022 08h:08 » Beyoncé revela capa de seu novo álbum,
"Renaissance"
(/social/beyonce-revela-capa-de-seu-novo-album-renaissance/83004)

08.07.2022 08h:08 » A Balenciaga reuniu um time de peso nesta
quarta (06) em Paris para apresentar sua coleção de alta
costura
(/social/a-balenciaga-reuniu-um-time-de-peso-nesta-quarta-06-em-paris-paraapresentar-sua-colecao-de-alta-costura/83003)

08.07.2022 08h:08 » Feijoada de Inverno reúne mais de 3 mil.
pessoas e se torna referência em Mato Grosso
(/social/feijoada-de-inverno-reune-mais-de-3-mil-pessoas-e-se-torna-referencia-emmato-grosso/83001)

06.07.2022 08h:08 » A Dra. Odontóloga, Anna Rafaela Esteves
Almeida completou seus 4.1 de vida
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05.07.2022 15h:03 » Acadêmica Nilza Queiroz Freire, reúne
familiares a amigos para o coro de “parabéns pra você” em
torno dos seus 90 anos de vida
(/social/academica-nilza-queiroz-freire-reune-familiares-a-amigos-para-o-coro-deparabens-pra-voce-em-torno-dos-seus-90-anos-de-vida/82916)

10.07.2022 - 09:08
(/judiciario/justicamantem-expulsaode-ex-pmcondenado-pormorte-de-professor
/83045)

Justiça
mantém
expulsão de exPM condenado
(/social/vendas-antecipadas-para-o-mcdia-feliz-2022-estao-abertas/82691)
por morte de
ÚLTIMA (/includes/lista_noticias-3.inc.php?pageNum_Pagina=374&query_string=social/comecou-ontem-o-21-goiania-mostra-curtas/82917&totalRows_Pagina=3748
professor
(/judiciario
/justicamantemexpulsao-deex-pmcondenadopor-morte-deprofessor
/83045)
29.06.2022 08h:08 » Vendas antecipadas para o McDia Feliz
2022 estão abertas
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MAIS LIDAS

1. Blairo celebra
e dança com a
mãe na festa
de 90 anos da
matriarca vídeo (/politicamt/blairocelebrae-danca-coma-mae-nafesta-de-90anos-damatriarcavideo/83089)
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Safra morre aos
87 anos;
fortuna era de
R$ 1,3 bi (/voltaaomundo/bilionariabrasileira-lilysafra-morreaos-87-anosfortuna-era-der-13-bi/83083)
3. Deputado
participa de
encontro
nacional
ProArmas em
Brasília - vídeo
(/politicamt/deputadoparticipa-deencontronacionalproarmas-embrasiliavideo/83085)
4. Mulher de
45 anos é
encontrada
morta em
espetinho de
Cuiabá (/policia
/mulher-de-45-
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anose-encontradamorta-emespetinho-decuiaba/83084)
5. Edna quer
detector de
metais e cita
medo de se
opor a colegas
armados
(/politicamt/edna-querdetector-demetais-e-citamedo-de-seopora-colegasarmados
/82903)
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