MEDELLÍN MUSICAL
MEDELLÍN É TRADIÇÃO

Medellin sempre foi um lugar a se considerar na
hora de falar de música. Esta cidade com toques
de metrópole é a casa de uma diversidade de
MEDELLÍN

sons: o tango suburbano, a salsa, o hip-hop e até
o glamoroso jazz.
À medida que a cidade foi crescendo e os
tempos para o entretenimento e para a
recreação foram florescendo, as práticas
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musicais se ajustaram a novas influências.
As narrações musicais que relata a cidade em
suas ruas e com o que nela sucede, lhe
permitirão entender o sentimento e a expressão
destes gêneros nos espaços que tem a cidade
para seus habitantes e visitantes.
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O tango tem uma contribuição multiétnica à
nossa cultura graças a nosso passado colonial:
indígena, africano e crioulo e à sucessiva
contribuição imigratória.
Quando se trata de lugares onde escutar tango,
não poderás deixar de visitar “El Patio del Tango”.
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O TANGO
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Este lugar tanguero junta o melhor das grandes
épocas e os grandes artistas deste maravilhoso
gênero. Escutarás ao vivo grupos onde o
bandoneon, o violão e artistas de dança deliciarão
sua tarde.
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O HIP-HOP
O hip-hop dos anos 90 em Medellín foi o único gênero
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que tomou a tarefa de formar uma consciência
histórica. A diversidade que dá a batida na paisagem
urbana se notava e se via que uma nova neo-cultura
que surgia com dentes e sem temor a usá-los.
Na Comuna 13 poderás penetrar no imaginário urbano
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da cidade e viver a cultura hip-hop na Casa Kolacho.
Verás alguns grafittis como elemento ativo desta
cultura e como meio para uma revolução pacífica e
alegre que abre a mente em direção a tempos de paz
e reconciliação.
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Há muito tempo que o jazz deixou de ser música
exclusiva norte-americana para se converter em música
do mundo. Medellín não ficou atrás em absorvê-lo e hoje
é protagonista com um estilo e características muito
próprias.
Na última década, importantes jazzistas estrangeiros que
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chegaram a Medellín para tours, nunca foram embora a
seus países de origem.
Hoje Medellín é uma cidade possível para viver o jazz no
El Club del Jazz, um projeto que busca divulgar de uma
maneira mais ampla este maravilhoso gênero musical.
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A SALSA

Imagens da cidade, dos lugares onde a salsa é
protagonista de uma Medellín que acolhe um
ritmo, permitem entender por meio de imagens
o papel de Medellín em todo este universo da
salsa, uma cidade que fala dela nas escolas de
dança como o Dance Free e nos bares como o
Buenavista Bar. Não é por nada que os bares
de salsa de Medellín sejam um dos principais
atrativos porque a salsa está inserida no
cotidiano e no urbano.
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MEDELLÍN MUSICAL
Inclui:
Não inclui:
- Transferes
- IVA (nacionais)
- Guia
- Almoço
- Lanche
- Seguro de saúde
- Hidratação
- Passeio compartilhado

Observações:
- Valores sujeitos à disponibilidade e temporada
- Calçado adequado
- Protetor solar

