RELEASE
A Turucutá Batucada Coletiva Independente é um grupo musical cuja formação é composta por
instrumentos de percussão, semelhantes à uma bateria de escola de samba. Como o surdo,
repinique, agogô, tamborim, caixa, rocar, sopro, cordas, entre outros tantos instrumentos
representativos de diferentes estilos musicais.
A Turucutá tem caráter independente, nasceu em março de 2008 em Porto Alegre-RS, onde desde
então organiza e produz suas próprias atividades culturais. Sempre tendo como objetivo principal a
difusão da cultura popular brasileira e a valorização dos espaços públicos.
Um dos objetivos principais é a propagação da música para todos os públicos, seja em espaços
fechados ou praças, ruas e viadutos. A proposta é que as pessoas possam se divertir junto ao bloco
independente de cor, raça, idade ou credo religioso, construindo, assim, uma identidade plural junto
à cidade.
A Turucutá criou em 2009 o projeto Carnaval de Rua, batizado pelo grupo de “Saída do Bloco”, onde
promove apresentações popularmente chamadas de “Arrastões”, pois leva para as ruas um número
muito expressivo de pessoas, integrando assim público e bateria além de potencializar os espaços
de convivência da cidade. Esse projeto toma a cada ano uma proporção maior e mais organizada,
resgatando uma cultura que estava adormecida na cidade de Porto Alegre/RS.
Em 2010 foi criada a “Oficina de Percussão e Sopro da Turucutá”, que visa promover um espaço de
aprendizagem e troca de experiências relativas à prática instrumental. A proposta é que os
simpatizantes integrem o grupo da oficina, que tem frequência semanal, independente de
conhecimentos musicais prévios, pois o que se planeja é criar uma relação musical e grupal,
interagindo com diferentes instrumentos da bateria.
Paralelo a essas atividades, formou-se o “Grupo Show”, composto atualmente por mais de 30
músicos, alguns formados na própria Oficina e outros profissionais da cidade.
A Turucutá realiza apresentações em casas noturnas e em eventos e geral, desde casamentos e
formaturas até festas populares e abertas ao público. Em seu repertório, conta com a presença de
grandes sucessos nacionais e internacionais, como Raul Seixas, João Nogueira, Tonho Crocco, James
Brown, Amy Winehouse, em meio a outros tantos, configurando assim a diversidade musical na
identidade do grupo.
Turucutá é a alegria que acabou de chegar!
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http://www.youtube.com/watch?v=6XDIrCUgTCc
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/teledomingo/videos/t/edicoes/v/carnaval-de-rua-dacidadebaixa-reune-milhares-de-pessoas/2465159/
http://www.youtube.com/watch?v=ft4xLYRObcs
http://vimeo.com/73016686
http://vimeo.com/72692908

CONTATOS
www.turucutaoficial.com.br | contato@turucutaoficial.com.br | turucuta@gmail.com

www.turucutaoficial.com.br

www.turucutaoficial.com.br

