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Áera de enquadramento
[ Música ]
Tambem emoldura-se como produçao de video uma vez que sera gerado o makin of da gravaçao do cd
em estudio com entrevistas e dirigido por Flavio Dias de Oliveira.

Apresentação
O Clã Roots é uma banda de reggae que desde 2001 vêem difundindo a cultura do reggae e através
da mesma retratando o cotidiano das comunidades onde tem atuado, na região do Alto Tietê e mais
especificamente nas comunidades da cidade de Mogi das Cruzes.
O registro do repertório do Clã Roots no disco "Ate Todos Estarem Livres" visa retratar de forma
implícita o meio de viver das comunidades dentro da regiao do alto tiete e a sociedade que a
compõe. Destacando o que há de belo e trazendo à tona as caracteristicas mais importantes e
transmitindo ensinamentos que enlevam e acrescentam ao ouvinte.
Pretende-se gravar como contrapartida, em estúdio o registro de 15 musicas desse repertório e
distribuir cinco mil cópias em cd, nos shows e apresentaçoes da banda pelos bairros da cidade de
Mogi das Cruzes e adjascências.
Este período de estúdio será registrado em video e sera transformado em um Makin Of que ficara
disponível gatuitamente em sites como youtube.com para divulgaçao da banda e tambem da LIC.
Dirigido por Flavio Dias de Oliveira.
A banda pretende executar um circuito a percorrer praças públicas e espaços comunitários com os
dez shows que serão agendados durante os meses de execuçao do projeto de acordo com cronograma
de atividades das praças ou dos espaços públicos dos bairros que receberão as apresentaçoes,
impossibilitando-nos o desenvolvimento de um cronograma detalhado com tantos meses de
antecedencia, uma vez que dependemos primeiramente de captar a verba e depois sincronizar as
apresentaçoes de acordo com o cronograma de atividades dos espaços dos bairros a serem
contemplados com as apresentaçoes.
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