natália carreira em

mar calmo (nunca fez bom marinheiro)
show de lançamento

SINOPSE
mar calmo (nunca fez bom marinheiro) é um ditado popular, conhecido por muitos de
nós, e se calca na consciência de que, sem ter sido quem já fomos, jamais seríamos quem
somos hoje. As faixas perpassam por esta dualidade de sensações: não acreditar que
precisamos sofrer, e ao mesmo tempo ver o resultado da dor como algo positivo.
Com produção assinada pela artista e pela produtora capixaba Gavi, e mixado e
masterizado por ZEP, o primeiro álbum de natália carreira saiu dia 21 de outubro de 2021, e
agora toma espaço para além dos meios digitais, criando vida nos palcos pela primeira vez.
O show de lançamento do primeiro álbum da artista será em formato inédito: sintetizadores,
baixo e guitarra. O trio performará todas as músicas do álbum, relembrando ainda alguns de
seus lançamentos anteriores.
O espetáculo traz uma maneira nova de percorrer todo o álbum, além de relembrar de
outros momentos da carreira da artista, dando as boas-vindas para este novo ciclo.
natália carreira se apresenta não só como cantora mas também no comando dos beats e
sintetizadores. Quem comanda a guitarra e os backing vocals é a artista e produtora do
álbum, Gavi. Para o baixo, natália convida sua antiga companheira de estrada, Lorena
Lima, com a qual já dividiu vários palcos anteriormente.
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intro de show
eu sei
sombras sobras somas
rebordose
nublada
vênus em fogo
rostos
sol
casa
campos
pertencer
cidade
nós
mar calmo
âncora

MAPA DE PALCO

1) natália carreira
1.1 microfone com pedestal e pedais
1.2 guitarra
1.3 amplificador de guitarra
1.4 violão
1.5 ukulele
2) Lorena Lima
2.1 contrabaixo elétrico
2.2 amplificador de baixo
3) Gavi
3.1 guitarra ligada em macbook
3.2 microfone e pedestal
3.3 controladora ligada em macbook

RIDER TÉCNICO

Quantidade

Item

Especificações

2

Microfones

Shure SM58

2

Microfone

Shure SM57

2

Pedestais para microfone

Grande

2

Pedestais para microfone

Pequeno

1

Estante para teclado em X

para de teclado de 1 oitava Aj3ustável às medidas: 90
cm de altura x de 25 a 30 cm
de largura

1

Mesinha ou banco sem encosto, para
apoio de notebook

90 cm de altura e tampo de
aproximadamente 35 cm x
30 cm

1

Amplificador de guitarra

Fender Twin ou similar

1

Amplificador de baixo

Ampeg ou similar

3-6

Monitores de chão para retorno

INPUT LIST
Canal

Instrumento

Saída

1

Voz principal + Pedal Boss VE-20

Shure SM58

2

Voz Backing

Shure SM58

3

Guitarra + Amplificador

Shure SM57

4

Ukulele

DI P10

5

Violão

DI P10

6

Controladoras + Guitarra > Notebook

DI P10

7

Baixo + Amplificador

Shure SM57

