Festival Internacional Reguengos Wine & Blues regressa com a Budda Power Blues e Maria João
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A quarta edição do festival internacional Reguengos Wine & Blues vai acontecer este ano na
vila medieval de Monsaraz. Devido à pandemia, o Município de Reguengos de Monsaraz e a
produtora Trovas Soltas decidiram organizar amanhã, dia 8 de Setembro, apenas um concerto
com a banda Budda Power Blues e a diva do Jazz Maria João, pelas 21h30, no Largo D. Nuno
Álvares Pereira.
Neste espectáculo musical vai ser apresentado o segundo disco que resulta da união da Budda
Power Blues com Maria João, intitulado “The Blues Experience II”, uma experiência pelo
mundo do Blues com influências de toda a música do mundo. Este segundo disco é, por isso,
baseado na experiência dos concertos, construindo canções à volta das improvisações e
inspirado na magia criada ao vivo por um colectivo orgânico que se move e cria em tempo real.
A mistura do poder cru do trio de Braga e da delicadeza de Maria João é contagiante e com um
resultado único. Os concertos são realmente onde este quarteto improvável mais brilha e onde
esta química cozinhada em directo e sem rede se revela na sua mais poderosa combinação.
Budda assume novamente as músicas e as letras, excepto na canção “Missing You”, da autoria
de Nico Guedes, e Maria João empresta a voz a este novo disco que é mais uma experiência
no universo do Blues, onde a cantora deixa cair o seu registo icónico para se apoderar das
canções e dar vida às letras. O concerto terá entrada grátis e um número limitado de lugares
para que sejam cumpridas as determinações da Direcção Geral da Saúde, pelo que os bilhetes
deverão ser levantados antecipadamente nos postos de turismo de Monsaraz e de Reguengos
de Monsaraz.
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