
Irreverência e swing musical: os sucessos de Wilson 
Simonal ganham o palco do Sesc

A Wagner & Cia Produções Culturais leva o show “Wilson Simonal:
mamãe passou açúcar em mim” para o palco do Sesc neste sábado
(05/11)

A voz e o carisma de Wilson Simonal deixaram marcas na história da música
brasileira,  com  o  auge  do  seu  sucesso  na  década  de  60.  No  dia  05  de
novembro  (sábado),  os  maiores  sucessos  da  carreira  de  Wilson  Simonal
tomarão conta do Teatro do Sesc no show realizado pela Wagner & Cia, às
20h.  

O músico e médico psiquiatra Cláudio Wagner assume os vocais nesta grande
noite e revela como surgiu a ideia de produzir esse show: “veio de lembranças
da infância, quando as músicas do Wilson Simonal estavam muito presentes.
Ele foi um dos mais importantes intérpretes da música popular brasileira e tem
sucessos que são executados até hoje como “País Tropical”, “Que maravilha”,
“Sá Marina” entre outros. O público pode esperar um show muito para cima,
com músicas muito animadas e cheias de swing - como ele mesmo diria”.

O show contará com um time de peso no palco: dessa vez a banda recebeu
reforços nos vocais e também com instrumentos de sopro e percussão, que
fazem parte da identidade musical dos sucessos de Wilson Simonal.

A banda é formada por Cláudio Wagner no vocal e nos textos que fazem parte
do show, Guilherme Gambetta na guitarra e direção musical, Julian Teixeira no
piano, Alcemar Pitágoras no contrabaixo, Hélio Ribeiro na bateria, Magda Rita
na percussão,  Aline  Bouvié  e  Jaqueline  Drum nos vocais.  O show “Wilson
Simonal: mamãe passou açúcar em mim” contará com um grupo de metais:
Giu Sanderi no sax alto, Wagner Nascimento no trompete e Esequiel Silva no
trombone. 

O espetáculo é uma forma de reviver a irreverência e a brasilidade das músicas
de Wilson Simonal. Quem nunca cantou “meu limão, meu limoeiro, meu pé de
jacarandá”? Ou ainda, cantou que mora em um país tropical? Os sucessos
desse grande artista fazem parte do imaginário popular, assim como a frase
que dá nome ao espetáculo “mamãe passou açúcar  em mim” e a também
famosa  “nem vem que  não  tem”.  Esse  show promete  ser  uma mistura  de
nostalgia e tributo.

Mais sobre a Wagner & Cia Produções Culturais

A produtora surgiu para oficializar as atividades culturais realizadas pela banda
e para ajudar a fruir a produção cultural local. Com dez anos de atividade, a
Wagner & Cia teve dois espetáculos premiados pelos Prêmios Funcultura da
Prefeitura de Passo Fundo: o espetáculo “Sexo, Drogas e Rock and Roll: um



show sobre prevenção ao uso de drogas” e “O X da Questão: reflexões sobre o
tempo”.

O  espetáculo  “Wilson  Simonal:  mamãe  passou  açúcar  em  mim”  será
apresentado no Teatro do Sesc, neste sábado, 05/11, às 20h. 

Os ingressos podem ser adquiridos no segundo andar do Sesc Passo Fundo
nos dias 04 e 05 de novembro. Estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam
meia entrada e os associados do Sesc podem adquirir ingresso com um valor
especial.


