https://oglobo.globo.com/rio/bairros/musica-ativa-diferentes-areas-do-cerebro-desenvolvehabilidades-1-24206573

https://radioglobo.globo.com/media/audio/258687/mariana-ferrao-e-convidados-falam-sobrerelacao-en.htm

A cantora e compositora Julie Wein faz um show de lançamento do seu single “Beiral da
Porta” na Casa do Choro, dia 10 de julho. Na apresentação, Julie Wein leva o público para
um passeio pela valsa, pelo samba e por baladas românticas, além da bossa nova
presente em “Beiral da Porta”, o novo single da cantora. O single faz parte do álbum
“Infinitos Encontros”, que será lançado no segundo semestre deste ano. Como no título
que dá nome ao álbum, Julie vai fazer do palco da Casa do Choro um local de encontro
com músicos da cidade.
Participação especial: Floor Polder / flauta

http://www.casadochoro.com.br/eventos/162

Curitibana de nascença e carioca por escolha, a cantora e compositora Julie
Wein

finca de vez os pés na sonoridade do Rio de Janeiro com a bossa “Beiral da

Porta”,

seu single de estreia lançado pelo selo Cantores del Mundo que chega

também com um clipe dirigido por Gui Rodrigues. Versando sobre o tempo que
não passa, a artista começa a mostrar, sem pressa, as canções que integrarão
seu primeiro álbum de estúdio, “Infinitos Encontros”.
Assista a “Beiral da Porta”: https://youtu.be/N3j0ICiPa44

Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle

De autoria própria, a música convida a um passeio pela história de um amor
maduro. Embora seja esta sua primeira canção lançada, maturidade é sinônimo
do trabalho de Julie, que é, também, multi-instrumentista, atriz e doutora em
neurociências. Ela se guia pelas sensações e emoções que a música provoca no
cérebro – mas também por experiências próprias de coração partido.
“Começar a compor me levou a ocupar outro espaço como cantora, um lugar mais próximo, de
mais intimidade com o público”,

disco.

conta sobre como nasceu o desejo de gravar um

No álbum que deverá ser lançado no segundo semestre, Julie passeia pela valsa,
pelo samba e por baladas românticas, além da bossa nova já presente em
“Beiral da Porta”. “Infinitos Encontros” faz jus ao nome: fala sobre encontros e
também é feito de encontros. “Metade do CD eu compus sozinha e, a outra metade, é de
composições em parceria com artistas que admiro muito”,

adianta.

Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de
Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena
se interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em
corais, mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro,
vem para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo
uma canção – “Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e
participa do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em parceria
com Mariana Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em homenagem
a Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos Malta. Foi
convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além de ter atuado em
peças de teatro e musicais, ter participado de duos com Pedro Franco e Gabriel
Geszti

e ter atuado como preparadora vocal de peças, musicais e atores.

Além de “Beiral da Porta”, Julie seguirá proporcionando outros vislumbres de
“Infinitos Encontros”, álbum que será lançado ainda este ano.

https://paranashop.com.br/2019/06/julie-wein-faz-sua-entrada-no-cenario-musical-como-clipe-beiral-da-porta/

(Foto: Divulgação)
Curitibana de nascença e carioca por escolha, a cantora e compositora Julie
Wein finca de vez os pés na sonoridade do Rio de Janeiro com a bossa “Beiral da
Porta”, seu single de estreia lançado pelo selo Cantores del Mundo que chega
também com um clipe dirigido por Gui Rodrigues. Versando sobre o tempo que
não passa, a artista começa a mostrar, sem pressa, as canções que integrarão seu
primeiro álbum de estúdio, “Infinitos Encontros”.

De autoria própria, a música convida a um passeio pela história de um amor
maduro. Embora seja esta sua primeira canção lançada, maturidade é sinônimo
do trabalho de Julie, que é, também, multi-instrumentista, atriz e doutora em
neurociências. Ela se guia pelas sensações e emoções que a música provoca no
cérebro - mas também por experiências próprias de coração partido.
“Começar a compor me levou a ocupar outro espaço como cantora, um lugar
mais próximo, de mais intimidade com o público”, conta sobre como nasceu o
desejo de gravar um disco.
No álbum que deverá ser lançado no segundo semestre, Julie passeia pela valsa,
pelo samba e por baladas românticas, além da bossa nova já presente em “Beiral
da Porta”. “Infinitos Encontros” faz jus ao nome: fala sobre encontros e também
é feito de encontros. “Metade do CD eu compus sozinha e, a outra metade, é de
composições em parceria com artistas que admiro muito”, adianta.
Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de
Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena
se interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em
corais, mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro,
vem para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo
uma canção - “Poemas de Ti” - na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e
participa do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em
parceria com Mariana Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em
homenagem a Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos
Malta. Foi convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além
de ter atuado em peças de teatro e musicais, ter participado de duos com Pedro
Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora vocal de peças, musicais
e atores.
Além de “Beiral da Porta”, Julie seguirá proporcionando outros vislumbres de
“Infinitos Encontros”, álbum que será lançado ainda este ano.
https://barulhocuritiba.bemparana.com.br/post/cantora-curitibana-julie-wein-aposta-em-bossacarioca.-veja-videoclipe#.XcispTNKjIV

Curitibana de nascença e carioca por escolha, a cantora e compositora Julie Wein
finca de vez os pés na sonoridade do Rio de Janeiro com a bossa “Beiral da Porta”,
seu single de estreia lançado pelo selo Cantores del Mundo que chega também com
um clipe dirigido por Gui Rodrigues. Versando sobre o tempo que não passa, a artista
começa a mostrar, sem pressa, as canções que integrarão seu primeiro álbum de
estúdio, “Infinitos Encontros”.
De autoria própria, a música convida a um passeio pela história de um amor maduro.
Embora seja esta sua primeira canção lançada, maturidade é sinônimo do trabalho de
Julie, que é, também, multi-instrumentista, atriz e doutora em neurociências. Ela se

guia pelas sensações e emoções que a música provoca no cérebro – mas também por
experiências próprias de coração partido.
“Começar a compor me levou a ocupar outro espaço como cantora, um lugar mais
próximo, de mais intimidade com o público”, conta sobre como nasceu o desejo de
gravar um disco.
No álbum que deverá ser lançado no segundo semestre, Julie passeia pela valsa, pelo
samba e por baladas românticas, além da bossa nova já presente em “Beiral da
Porta”. “Infinitos Encontros” faz jus ao nome: fala sobre encontros e também é feito de
encontros. “Metade do CD eu compus sozinha e, a outra metade, é de composições
em parceria com artistas que admiro muito”, adianta.
Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de Curitiba
para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena se interessou
pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em corais, mas foi no Rio
que começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro, vem
para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo uma canção
– “Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e participa do doc
“Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em parceria com Mariana
Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em homenagem a Milton
Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos Malta. Foi convidada do
Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além de ter atuado em peças de teatro
e musicais, ter participado de duos com Pedro Franco e Gabriel Geszti e ter atuado
como preparadora vocal de peças, musicais e atores.
Além de “Beiral da Porta”, Julie seguirá proporcionando outros vislumbres de “Infinitos
Encontros”, álbum que será lançado ainda este ano.
Assista a “Beiral da Porta”:

https://ambrosia.com.br/musica/julie-wein-faz-sua-entrada-no-cenario-musical-com-o-clipe-beiralda-porta/

Julie Wein faz sua entrada no cenário musical com o clipe “Beiral da Porta”
Single tem lançamento do selo Cantores del Mundo

Curitibana de nascença e carioca por escolha, a cantora e compositora Julie Wein
finca de vez os pés na sonoridade do Rio de Janeiro com a bossa “Beiral da Porta”,
seu single de estreia lançado pelo selo Cantores del Mundo que chega também
com um clipe dirigido por Gui Rodrigues. Versando sobre o tempo que não passa,
a artista começa a mostrar, sem pressa, as canções que integrarão seu primeiro
álbum de estúdio, “Infinitos Encontros”.
Assista a “Beiral da Porta”: https://youtu.be/N3j0ICiPa44
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle
De autoria própria, a música convida a um passeio pela história de um amor
maduro. Embora seja esta sua primeira canção lançada, maturidade é sinônimo
do trabalho de Julie, que é, também, multi-instrumentista, atriz e doutora em
neurociências. Ela se guia pelas sensações e emoções que a música provoca no
cérebro – mas também por experiências próprias de coração partido.
“Começar a compor me levou a ocupar outro espaço como cantora, um lugar
mais próximo, de mais intimidade com o público”, conta sobre como nasceu o
desejo de gravar um disco.
No álbum que deverá ser lançado no segundo semestre, Julie passeia pela valsa,
pelo samba e por baladas românticas, além da bossa nova já presente em “Beiral
da Porta”. “Infinitos Encontros” faz jus ao nome: fala sobre encontros e também
é feito de encontros. “Metade do CD eu compus sozinha e, a outra metade, é de
composições em parceria com artistas que admiro muito”, adianta.
Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de
Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena
se interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em
corais, mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro,
vem para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo uma
canção – “Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e
participa do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em
parceria com Mariana Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em
homenagem a Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos
Malta. Foi convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além de
ter atuado em peças de teatro e musicais, ter participado de duos com Pedro
Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora vocal de peças, musicais
e atores.

Além de “Beiral da Porta”, Julie seguirá proporcionando outros vislumbres de
“Infinitos Encontros”, álbum que será lançado ainda este ano.
Assista a “Beiral da Porta”: https://youtu.be/N3j0ICiPa44
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle

https://entrementes.com.br/2019/06/julie-wein-faz-sua-entrada-no-cenario-musical-com-o-clipebeiral-da-porta/

Curitibana de nascença e carioca por escolha, a cantora e compositora Julie
Wein finca de vez os pés na sonoridade do Rio de Janeiro com a bossa “Beiral
da Porta”, seu single de estreia lançado pelo selo Cantores del Mundo que
chega também com um clipe dirigido por Gui Rodrigues. Versando sobre o
tempo que não passa, a artista começa a mostrar, sem pressa, as canções que
integrarão seu primeiro álbum de estúdio, “Infinitos Encontros”.
Assista a “Beiral da Porta”: https://youtu.be/N3j0ICiPa44
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle

De autoria própria, a música convida a um passeio pela história de um amor
maduro. Embora seja esta sua primeira canção lançada, maturidade é
sinônimo do trabalho de Julie, que é, também, multi-instrumentista, atriz e
doutora em neurociências. Ela se guia pelas sensações e emoções que a

música provoca no cérebro – mas também por experiências próprias de
coração partido.
“Começar a compor me levou a ocupar outro espaço como cantora, um lugar
mais próximo, de mais intimidade com o público”, conta sobre como nasceu o
desejo de gravar um disco.
No álbum que deverá ser lançado no segundo semestre, Julie passeia pela
valsa, pelo samba e por baladas românticas, além da bossa nova já presente
em “Beiral da Porta”. “Infinitos Encontros” faz jus ao nome: fala sobre encontros
e também é feito de encontros. “Metade do CD eu compus sozinha e, a outra
metade, é de composições em parceria com artistas que admiro muito”,
adianta.
Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de
Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde
pequena se interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e
cantou em corais, mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas
canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro,
vem para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo
uma canção – “Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e
participa do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em
parceria com Mariana Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em
homenagem a Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos
Malta. Foi convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além
de ter atuado em peças de teatro e musicais, ter participado de duos com
Pedro Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora vocal de peças,
musicais e atores.
Além de “Beiral da Porta”, Julie seguirá proporcionando outros vislumbres de
“Infinitos Encontros”, álbum que será lançado ainda este ano.
Assista a “Beiral da Porta”: https://youtu.be/N3j0ICiPa44
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle

https://portalnbo.com/2019/06/julie-wein-faz-sua-entrada-no-cenario-musical-com-o-clipe-beiralda-porta.html

Curitibana de nascença e carioca por escolha, a cantora e compositora Julie
Wein finca de vez os pés na sonoridade do Rio de Janeiro com a bossa “Beiral
da Porta”, seu single de estreia lançado pelo selo Cantores del Mundo que
chega também com um clipe dirigido por Gui Rodrigues. Versando sobre o
tempo que não passa, a artista começa a mostrar, sem pressa, as canções que
integrarão seu primeiro álbum de estúdio, “Infinitos Encontros”.
Assista a “Beiral da Porta”: https://youtu.be/N3j0ICiPa44
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle

De autoria própria, a música convida a um passeio pela história de um amor
maduro. Embora seja esta sua primeira canção lançada, maturidade é
sinônimo do trabalho de Julie, que é, também, multi-instrumentista, atriz e
doutora em neurociências. Ela se guia pelas sensações e emoções que a
música provoca no cérebro – mas também por experiências próprias de
coração partido.
“Começar a compor me levou a ocupar outro espaço como cantora, um lugar
mais próximo, de mais intimidade com o público”, conta sobre como nasceu o
desejo de gravar um disco.
No álbum que deverá ser lançado no segundo semestre, Julie passeia pela
valsa, pelo samba e por baladas românticas, além da bossa nova já presente
em “Beiral da Porta”. “Infinitos Encontros” faz jus ao nome: fala sobre encontros
e também é feito de encontros. “Metade do CD eu compus sozinha e, a outra

metade, é de composições em parceria com artistas que admiro muito”,
adianta.
Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de
Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde
pequena se interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e
cantou em corais, mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas
canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro,
vem para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo
uma canção – “Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e
participa do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em
parceria com Mariana Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em
homenagem a Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos
Malta. Foi convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além
de ter atuado em peças de teatro e musicais, ter participado de duos com
Pedro Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora vocal de peças,
musicais e atores.
Além de “Beiral da Porta”, Julie seguirá proporcionando outros vislumbres de
“Infinitos Encontros”, álbum que será lançado ainda este ano.
Assista a “Beiral da Porta”: https://youtu.be/N3j0ICiPa44
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle

https://portalrbn.com.br/2019/06/julie-wein-faz-sua-entrada-no-cenario-musical-com-o-clipebeiral-da-porta/

Curitibana de nascença e carioca por escolha, a cantora e compositora Julie
Wein finca de vez os pés na sonoridade do Rio de Janeiro com a bossa “Beiral da
Porta”, seu single de estreia lançado pelo selo Cantores del Mundo que chega
também com um clipe dirigido por Gui Rodrigues. Versando sobre o tempo que
não passa, a artista começa a mostrar, sem pressa, as canções que integrarão seu
primeiro álbum de estúdio, “Infinitos Encontros”.
Assista a “Beiral da Porta”: https://youtu.be/N3j0ICiPa44
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle

De autoria própria, a música convida a um passeio pela história de um amor
maduro. Embora seja esta sua primeira canção lançada, maturidade é sinônimo do
trabalho de Julie, que é, também, multi-instrumentista, atriz e doutora em
neurociências. Ela se guia pelas sensações e emoções que a música provoca no
cérebro – mas também por experiências próprias de coração partido.
“Começar a compor me levou a ocupar outro espaço como cantora, um lugar mais
próximo, de mais intimidade com o público”, conta sobre como nasceu o desejo de
gravar um disco.
No álbum que deverá ser lançado no segundo semestre, Julie passeia pela valsa,
pelo samba e por baladas românticas, além da bossa nova já presente em “Beiral da
Porta”. “Infinitos Encontros” faz jus ao nome: fala sobre encontros e também é feito
de encontros. “Metade do CD eu compus sozinha e, a outra metade, é de composições
em parceria com artistas que admiro muito”, adianta.
Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de Curitiba
para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena se
interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em corais,
mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro, vem
para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo uma
canção – “Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e participa
do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em parceria
com Mariana Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em homenagem
a Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos Malta. Foi
convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além de ter atuado
em peças de teatro e musicais, ter participado de duos com Pedro
Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora vocal de peças, musicais e
atores.
Além de “Beiral da Porta”, Julie seguirá proporcionando outros vislumbres de
“Infinitos Encontros”, álbum que será lançado ainda este ano.

https://advertisingstage.com/julie-wein-faz-sua-entrada-no-cenario-musical-com-o-clipe-beiral-daporta/

Single tem lançamento do selo Cantores del Mundo.
Curitibana de nascença e carioca por escolha, a cantora e compositora Julie Wein finca
de vez os pés na sonoridade do Rio de Janeiro com a bossa “Beiral da Porta”, seu single
de estreia lançado pelo selo Cantores del Mundo que chega também com um clipe
dirigido por Gui Rodrigues. Versando sobre o tempo que não passa, a artista começa a
mostrar, sem pressa, as canções que integrarão seu primeiro álbum de estúdio, “Infinitos
Encontros”.

Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle
De autoria própria, a música convida a um passeio pela história de um amor maduro.
Embora seja esta sua primeira canção lançada, maturidade é sinônimo do trabalho de
Julie, que é, também, multi-instrumentista, atriz e doutora em neurociências. Ela se guia
pelas sensações e emoções que a música provoca no cérebro – mas também por
experiências próprias de coração partido.

“Começar a compor me levou a ocupar outro espaço como cantora, um lugar mais próximo, de mais
intimidade com o público”, conta sobre como nasceu o desejo de gravar um disco.

No álbum que deverá ser lançado no segundo semestre, Julie passeia pela valsa, pelo
samba e por baladas românticas, além da bossa nova já presente em “Beiral da Porta”.
“Infinitos Encontros” faz jus ao nome: fala sobre encontros e também é feito de
encontros. “Metade do CD eu compus sozinha e, a outra metade, é de composições em
parceria com artistas que admiro muito”, adianta.

Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de Curitiba
para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena se interessou
pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em corais, mas foi no Rio
que começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro, vem para
coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo uma canção –
“Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e participa do doc
“Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em parceria com Mariana
Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em homenagem a Milton
Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos Malta. Foi convidada do
Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além de ter atuado em peças de teatro e
musicais, ter participado de duos com Pedro Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como
preparadora vocal de peças, musicais e atores.
Além de “Beiral da Porta”, Julie seguirá proporcionando outros vislumbres de “Infinitos
Encontros”, álbum que será lançado ainda este ano.

https://cebolaverde.com.br/musica/julie-wein-faz-sua-entrada-no-cenario-musical-como-clipe-beiral-da-porta/

Single tem lançamento do selo Cantores del Mundo

Curitibana de nascença e carioca por escolha, a cantora e compositora Julie Wein
finca de vez os pés na sonoridade do Rio de Janeiro com a bossa “Beiral da Porta”,
seu single de estreia lançado pelo selo Cantores del Mundo que chega também
com um clipe dirigido por Gui Rodrigues. Versando sobre o tempo que não passa,
a artista começa a mostrar, sem pressa, as canções que integrarão seu primeiro
álbum de estúdio, “Infinitos Encontros”.
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle

De autoria própria, a música convida a um passeio pela história de um amor
maduro. Embora seja esta sua primeira canção lançada, maturidade é sinônimo
do trabalho de Julie, que é, também, multi-instrumentista, atriz e doutora em

neurociências. Ela se guia pelas sensações e emoções que a música provoca no
cérebro - mas também por experiências próprias de coração partido.
“Começar a compor me levou a ocupar outro espaço como cantora, um lugar
mais próximo, de mais intimidade com o público”, conta sobre como nasceu o
desejo de gravar um disco.
No álbum que deverá ser lançado no segundo semestre, Julie passeia pela valsa,
pelo samba e por baladas românticas, além da bossa nova já presente em “Beiral
da Porta”. “Infinitos Encontros” faz jus ao nome: fala sobre encontros e também
é feito de encontros. “Metade do CD eu compus sozinha e, a outra metade, é de
composições em parceria com artistas que admiro muito”, adianta.
Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de
Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena
se interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em
corais, mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro,
vem para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo
uma canção - “Poemas de Ti” - na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e
participa do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em
parceria com Mariana Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em
homenagem a Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos
Malta. Foi convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além de
ter atuado em peças de teatro e musicais, ter participado de duos com Pedro
Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora vocal de peças, musicais
e atores.
Além de “Beiral da Porta”, Julie seguirá proporcionando outros vislumbres de
“Infinitos Encontros”, álbum que será lançado ainda este ano.
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle

Julie Wein-Crédito Helena Cooper

https://www.portalsplishsplash.com/2019/06/julie-wein-faz-sua-entrada-no-cenario.html

Single tem lançamento do selo Cantores del Mundo
Curitibana de nascença e carioca por escolha, a cantora e compositora
Julie Wein finca de vez os pés na sonoridade do Rio de Janeiro com a
bossa “Beiral da Porta”, seu single de estreia lançado pelo selo Cantores
del Mundo que chega também com um clipe dirigido por Gui Rodrigues.
Versando sobre o tempo que não passa, a artista começa a mostrar,
sem pressa, as canções que integrarão seu primeiro álbum de estúdio,
“Infinitos Encontros”.

Assista a “Beiral da Porta”:https://youtu.be/N3j0ICiPa44
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle
De autoria própria, a música convida a um passeio pela história de um
amor maduro. Embora seja esta sua primeira canção lançada,
maturidade é sinônimo do trabalho de Julie, que é, também, multiinstrumentista, atriz e doutora em neurociências. Ela se guia pelas
sensações e emoções que a música provoca no cérebro – mas também
por experiências próprias de coração partido.
“Começar a compor me levou a ocupar outro espaço como cantora, um
lugar mais próximo, de mais intimidade com o público”, conta sobre
como nasceu o desejo de gravar um disco.
No álbum que deverá ser lançado no segundo semestre, Julie passeia
pela valsa, pelo samba e por baladas românticas, além da bossa nova já
presente em “Beiral da Porta”. “Infinitos Encontros” faz jus ao nome:
fala sobre encontros e também é feito de encontros. “Metade do CD eu

compus sozinha e, a outra metade, é de composições em parceria com
artistas que admiro muito”, adianta.
Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou
de Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina,
desde pequena se interessou pelo universo das artes. Na infância,
estudou piano e cantou em corais, mas foi no Rio que começou a fazer
shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor
Ribeiro, vem para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie
traz no currículo uma canção – “Poemas de Ti” – na trilha do
documentário “Pedaços de Ana”, e participa do doc “Compositoras
Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em parceria com Mariana
Ferrão.
No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em homenagem a Milton
Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos Malta. Foi
convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além de ter
atuado em peças de teatro e musicais, ter participado de duos com
Pedro Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora vocal de
peças, musicais e atores.
Além de “Beiral da Porta”, Julie seguirá proporcionando outros
vislumbres de “Infinitos Encontros”, álbum que será lançado ainda este
ano.
Assista a “Beiral da Porta”: https://youtu.be/N3j0ICiPa44
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle

https://bsbflash.com.br/julie-wein-faz-sua-entrada-no-cenario-musical-com-o-clipe-beiral-daporta/

JULIE WEIN ANTECIPA ÁLBUM
“INFINITOS ENCONTROS” COM
SAMBA BEM-HUMORADO
INSPIRADO POR EX-AMORES

Single “Tentei disso e tudo mais” é lançamento do selo Cantores
del Mundo
Após estrear no cenário musical com o clipe “Beiral da Porta”, onde apresentou
suas influências de bossa, a cantora, compositora e pianista Julie Wein segue
antecipando seu primeiro álbum, “Infinitos Encontros”, com outro gênero
carioquíssimo por excelência. Na cadência do samba, o single “Tentei disso e tudo

mais” é um relato bem-humorado de um amor que não foi esquecido – e as agruras
de quem já buscou as mais variadas soluções para se livrar dos sentimentos pelo
outro. A faixa já está disponível para streaming através do selo Cantores del
Mundo.

Ouça “Tentei disso e tudo mais”: http://smarturl.it/TenteiDissoETudoMais

Composta pela própria Julie, a música joga um olhar bem-humorado sobre um
reencontro com um antigo amor e narra tentativas variadas – de yoga a meditação,
de pilates a composição – para evitar uma recaída por uma paixão antiga. Wein é,
também, multi-instrumentista, atriz e doutora em neurociências. Ela se guia pelas
sensações e emoções que a música provoca no cérebro – mas também por
experiências próprias de coração partido.
“Compus esse samba quando descobri que ainda gostava de um ex-namorado de
três anos atrás. Imagine o espanto! Minha ideia ao fazer essa música foi falar sobre
tudo o que tentei fazer para esquecê-lo de forma leve e divertida”, explica.
No álbum que deverá ser lançado no primeiro semestre, Julie passeia pela valsa,
pelo samba, pela bossa nova e por baladas românticas. “Infinitos Encontros” faz jus
ao nome: fala sobre encontros e também é feito de encontros. “Metade do CD eu
compus sozinha e, a outra metade, é de composições em parceria com artistas que
admiro muito”, adianta.

Assista ao clipe “Beiral da Porta”: https://youtu.be/N3j0ICiPa44
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle

Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de Curitiba
para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena se
interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em corais,
mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas canções.

O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro, vem
para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo uma
canção – “Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e participa
do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em parceria com
Mariana Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em homenagem a
Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos Malta. Foi
convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além de ter atuado
em peças de teatro e musicais, ter participado de duos com Pedro Franco e Gabriel
Geszti e ter atuado como preparadora vocal de peças, musicais e atores.
Além de “Beiral da Porta” e “Tentei disso e tudo mais”, Julie seguirá
proporcionando outros vislumbres de “Infinitos Encontros”, álbum que será
lançado em março.
Fazer uma ponte e promover a proximidade entre novas vozes de toda a América
Latina é a meta da gravadora Cantores del Mundo: combater a sensação de
isolamento, de que o Brasil é uma ilha no meio de países hispânicos. Fundado por
Tita Parra, neta da lendária Violeta Parra, o selo está sendo consolidado no Brasil
com a direção de Arthus Fochi e do produtor musical Guilherme Marques.

Ouça “Tentei disso e tudo mais”: http://smarturl.it/TenteiDissoETudoMais
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Após estrear no cenário musical com o clipe “Beiral da Porta”, onde apresentou
suas influências de bossa, a cantora, compositora e pianista Julie Wein segue
antecipando seu primeiro álbum, “Infinitos Encontros”, com outro gênero
carioquíssimo por excelência. Na cadência do samba, o single “Tentei disso e tudo
mais” é um relato bem-humorado de um amor que não foi esquecido – e as agruras
de quem já buscou as mais variadas soluções para se livrar dos sentimentos pelo
outro. A faixa já está disponível para streaming através do selo Cantores del
Mundo.

Ouça “Tentei disso e tudo mais”: http://smarturl.it/TenteiDissoETudoMais

Composta pela própria Julie, a música joga um olhar bem-humorado sobre um
reencontro com um antigo amor e narra tentativas variadas – de yoga a meditação,
de pilates a composição – para evitar uma recaída por uma paixão antiga. Wein é,
também, multi-instrumentista, atriz e doutora em neurociências. Ela se guia pelas
sensações e emoções que a música provoca no cérebro – mas também por
experiências próprias de coração partido.
“Compus esse samba quando descobri que ainda gostava de um ex-namorado de
três anos atrás. Imagine o espanto! Minha ideia ao fazer essa música foi falar sobre
tudo o que tentei fazer para esquecê-lo de forma leve e divertida”, explica.
No álbum que deverá ser lançado no primeiro semestre, Julie passeia pela valsa,
pelo samba, pela bossa nova e por baladas românticas. “Infinitos Encontros” faz jus
ao nome: fala sobre encontros e também é feito de encontros. “Metade do CD eu
compus sozinha e, a outra metade, é de composições em parceria com artistas que
admiro muito”, adianta.

Assista ao clipe “Beiral da Porta”: https://youtu.be/N3j0ICiPa44
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle

Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de Curitiba
para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena se
interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em corais,
mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro, vem
para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo uma
canção – “Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e participa
do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em parceria com

Mariana Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em homenagem a
Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos Malta. Foi
convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além de ter atuado
em peças de teatro e musicais, ter participado de duos com Pedro Franco e Gabriel
Geszti e ter atuado como preparadora vocal de peças, musicais e atores.
Além de “Beiral da Porta” e “Tentei disso e tudo mais”, Julie seguirá
proporcionando outros vislumbres de “Infinitos Encontros”, álbum que será
lançado em março.
Fazer uma ponte e promover a proximidade entre novas vozes de toda a América
Latina é a meta da gravadora Cantores del Mundo: combater a sensação de
isolamento, de que o Brasil é uma ilha no meio de países hispânicos. Fundado por
Tita Parra, neta da lendária Violeta Parra, o selo está sendo consolidado no Brasil
com a direção de Arthus Fochi e do produtor musical Guilherme Marques.

Ouça “Tentei disso e tudo mais”: http://smarturl.it/TenteiDissoETudoMais
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Compartilhar

Após estrear no cenário musical com o clipe “Beiral da Porta”, onde
apresentou suas influências de bossa, a cantora, compositora e
pianista Julie Wein segue antecipando seu primeiro álbum, “Infinitos
Encontros”, com outro gênero carioquíssimo por excelência. Na
cadência do samba, o single “Tentei disso e tudo mais” é um relato
bem-humorado de um amor que não foi esquecido – e as agruras de
quem já buscou as mais variadas soluções para se livrar dos

sentimentos pelo outro. A faixa já está disponível para streaming
através do selo Cantores del Mundo.
Composta pela própria Julie, a música joga um olhar bem-humorado
sobre um reencontro com um antigo amor e narra tentativas variadas
– de yoga a meditação, de pilates a composição – para evitar uma
recaída por uma paixão antiga. Wein é, também, multi-instrumentista,
atriz e doutora em neurociências. Ela se guia pelas sensações e
emoções que a música provoca no cérebro – mas também por
experiências próprias de coração partido.
“Compus esse samba quando descobri que ainda gostava de um exnamorado de três anos atrás. Imagine o espanto! Minha ideia ao fazer
essa música foi falar sobre tudo o que tentei fazer para esquecê-lo de
forma leve e divertida”, explica.
No álbum que deverá ser lançado no primeiro semestre, Julie passeia
pela valsa, pelo samba, pela bossa nova e por baladas românticas.
“Infinitos Encontros” faz jus ao nome: fala sobre encontros e também é
feito de encontros. “Metade do CD eu compus sozinha e, a outra
metade, é de composições em parceria com artistas que admiro
muito”, adianta.

Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se
mudou de Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe
bailarina, desde pequena se interessou pelo universo das artes. Na
infância, estudou piano e cantou em corais, mas foi no Rio que
começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor
Ribeiro, vem para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie
traz no currículo uma canção – “Poemas de Ti” – na trilha do
documentário “Pedaços de Ana”, e participa do doc “Compositoras
Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em parceria com Mariana

Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em homenagem a
Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos Malta.
Foi convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além
de ter atuado em peças de teatro e musicais, ter participado de duos
com Pedro Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora
vocal de peças, musicais e atores.
Além de “Beiral da Porta” e “Tentei disso e tudo mais”, Julie seguirá
proporcionando outros vislumbres de “Infinitos Encontros”, álbum que
será lançado em março.
Fazer uma ponte e promover a proximidade entre novas vozes de toda
a América Latina é a meta da gravadora Cantores del Mundo:
combater a sensação de isolamento, de que o Brasil é uma ilha no
meio de países hispânicos. Fundado por Tita Parra, neta da lendária
Violeta Parra, o selo está sendo consolidado no Brasil com a direção
de Arthus Fochi e do produtor musical Guilherme Marques
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Após estrear no cenário musical com o clipe “Beiral da Porta”, onde apresentou
suas influências de bossa, a cantora, compositora e pianista Julie Wein segue
antecipando seu primeiro álbum, “Infinitos Encontros”, com outro gênero
carioquíssimo por excelência. Na cadência do samba, o single “Tentei disso e tudo
mais” é um relato bem-humorado de um amor que não foi esquecido – e as
agruras de quem já buscou as mais variadas soluções para se livrar dos
sentimentos pelo outro. A faixa já está disponível para streaming através do selo
Cantores del Mundo.
Composta pela própria Julie, a música joga um olhar bem-humorado sobre um
reencontro com um antigo amor e narra tentativas variadas – de yoga a meditação,
de pilates a composição – para evitar uma recaída por uma paixão antiga. Wein é,
também, multi-instrumentista, atriz e doutora em neurociências. Ela se guia pelas

sensações e emoções que a música provoca no cérebro – mas também por
experiências próprias de coração partido.
“Compus esse samba quando descobri que ainda gostava de um ex-namorado de
três anos atrás. Imagine o espanto! Minha ideia ao fazer essa música foi falar
sobre tudo o que tentei fazer para esquecê-lo de forma leve e divertida”, explica.
No álbum que deverá ser lançado no primeiro semestre, Julie passeia pela valsa,
pelo samba, pela bossa nova e por baladas românticas. “Infinitos Encontros” faz
jus ao nome: fala sobre encontros e também é feito de encontros. “Metade do CD
eu compus sozinha e, a outra metade, é de composições em parceria com artistas
que admiro muito”, adianta.
Assista ao clipe “Beiral da Porta”: https://youtu.be/N3j0ICiPa44
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle

Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de
Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena
se interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em
corais, mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro, vem
para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo uma
canção – “Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e
participa do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em
parceria com Mariana Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em
homenagem a Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos
Malta. Foi convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além de
ter atuado em peças de teatro e musicais, ter participado de duos com Pedro
Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora vocal de peças, musicais e
atores.
Além de “Beiral da Porta” e “Tentei disso e tudo mais”, Julie seguirá
proporcionando outros vislumbres de “Infinitos Encontros”, álbum que será lançado
em março.
Fazer uma ponte e promover a proximidade entre novas vozes de toda a América
Latina é a meta da gravadora Cantores del Mundo: combater a sensação de
isolamento, de que o Brasil é uma ilha no meio de países hispânicos. Fundado por

Tita Parra, neta da lendária Violeta Parra, o selo está sendo consolidado no Brasil
com a direção de Arthus Fochi e do produtor musical Guilherme Marques.
Ouça “Tentei disso e tudo mais”: http://smarturl.it/TenteiDissoETudoMais
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Após estrear no cenário musical com o clipe “Beiral da Porta”, onde
apresentou suas influências de bossa, a cantora, compositora e pianista Julie

Wein segue antecipando seu primeiro álbum, “Infinitos Encontros”, com outro
gênero carioquíssimo por excelência. Na cadência do samba, o single “Tentei
disso e tudo mais” é um relato bem-humorado de um amor que não foi
esquecido – e as agruras de quem já buscou as mais variadas soluções para se
livrar dos sentimentos pelo outro. A faixa já está disponível para streaming
através do selo Cantores del Mundo.
Ouça “Tentei disso e tudo mais”: http://smarturl.it/TenteiDissoETudoMais
Composta pela própria Julie, a música joga um olhar bem-humorado sobre um
reencontro com um antigo amor e narra tentativas variadas – de yoga a
meditação, de pilates a composição – para evitar uma recaída por uma paixão
antiga. Wein é, também, multi-instrumentista, atriz e doutora em neurociências.
Ela se guia pelas sensações e emoções que a música provoca no cérebro – mas
também por experiências próprias de coração partido.
“Compus esse samba quando descobri que ainda gostava de um ex-namorado de
três anos atrás. Imagine o espanto! Minha ideia ao fazer essa música foi falar
sobre tudo o que tentei fazer para esquecê-lo de forma leve e divertida”, explica.

No álbum que deverá ser lançado no primeiro semestre, Julie passeia pela valsa,
pelo samba, pela bossa nova e por baladas românticas. “Infinitos Encontros” faz
jus ao nome: fala sobre encontros e também é feito de encontros. “Metade do
CD eu compus sozinha e, a outra metade, é de composições em parceria com
artistas que admiro muito”, adianta.
Assista ao clipe “Beiral da Porta”: https://youtu.be/N3j0ICiPa44Ouça
“Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle
Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de
Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena
se interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em
corais, mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro,
vem para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo
uma canção – “Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”,
e participa do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar
Demais” em parceria com Mariana Ferrão. No CD de Robertinho
Silva e Alexandre Ito em homenagem a Milton Nascimento, gravou ao lado
de Yamandu Costa e Carlos Malta. Foi convidada do Festival Internacional
Festina Lente (Espanha), além de ter atuado em peças de teatro e musicais, ter
participado de duos com Pedro Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como
preparadora vocal de peças, musicais e atores.
Além de “Beiral da Porta” e “Tentei disso e tudo mais”, Julie seguirá
proporcionando outros vislumbres de “Infinitos Encontros”, álbum que será
lançado em março. Fazer uma ponte e promover a proximidade entre novas
vozes de toda a América Latina é a meta da gravadora Cantores del Mundo:
combater a sensação de isolamento, de que o Brasil é uma ilha no meio de
países hispânicos. Fundado por Tita Parra, neta da lendária Violeta Parra, o
selo está sendo consolidado no Brasil com a direção de Arthus Fochi e do
produtor musical Guilherme Marques.
https://paranashop.com.br/2020/01/julie-wein-antecipa-album-infinitos-encontros-comsamba-bem-humorado-inspirado-por-ex-amores/

JULIE WEIN ANTECIPA ÁLBUM
“INFINITOS ENCONTROS” COM
SAMBA BEM-HUMORADO
INSPIRADO POR EX-AMORES
Após estrear no cenário musical com o clipe “Beiral da Porta”, onde apresentou
suas influências de bossa, a cantora, compositora e pianista Julie Wein segue
antecipando seu primeiro álbum, “Infinitos Encontros”, com outro gênero
carioquíssimo por excelência. Na cadência do samba, o single “Tentei disso e tudo
mais” é um relato bem-humorado de um amor que não foi esquecido – e as
agruras de quem já buscou as mais variadas soluções para se livrar dos
sentimentos pelo outro. A faixa já está disponível para streaming através do selo
Cantores del Mundo.
Composta pela própria Julie, a música joga um olhar bem-humorado sobre um
reencontro com um antigo amor e narra tentativas variadas: “Compus esse samba
quando descobri que ainda gostava de um ex-namorado de três anos atrás.
Imagine o espanto! Minha ideia ao fazer essa música foi falar sobre tudo o que
tentei fazer para esquecê-lo de forma leve e divertida”, explica.
No álbum que deverá ser lançado no primeiro semestre, Julie passeia pela valsa,
pelo samba, pela bossa nova e por baladas românticas. “Infinitos Encontros” faz
jus ao nome: fala sobre encontros e também é feito de encontros. “Metade do CD
eu compus sozinha e, a outra metade, é de composições em parceria com artistas
que admiro muito”, adianta.

Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de
Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena
se interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em
corais, mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro, vem
para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo uma
canção – “Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e
participa do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em
parceria com Mariana Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em
homenagem a Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos
Malta. Foi convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além de
ter atuado em peças de teatro e musicais, ter participado de duos com Pedro
Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora vocal de peças, musicais e
atores.
Ouça “Tentei disso e tudo mais”: smarturl.it/TenteiDissoETudoMais

https://acessomusic.com.br/2020/01/15/julie-wein-antecipa-album-infinitos-encontroscom-samba-bem-humorado-inspirado-por-ex-amores/

JULIE WEIN LANÇA SINGLE COM SAMBA BEMHUMORADO INSPIRADO POR EX-AMORES

16/01/2020 em Lançamentos musicais

Após estrear no cenário musical com o clipe “Beiral da Porta”, onde apresentou suas
influências de bossa, a cantora, compositora e pianista Julie Wein segue antecipando seu
primeiro álbum, “Infinitos Encontros”, com outro gênero carioquíssimo por excelência. Na
cadência do samba, o single “Tentei disso e tudo mais” é um relato bem-humorado de um
amor que não foi esquecido - e as agruras de quem já buscou as mais variadas soluções
para se livrar dos sentimentos pelo outro. A faixa já está disponível para streaming através
do selo Cantores del Mundo.

Composta pela própria Julie, a música joga um olhar bem-humorado sobre um reencontro
com um antigo amor e narra tentativas variadas - de yoga a meditação, de pilates a
composição - para evitar uma recaída por uma paixão antiga. Wein é, também, multiinstrumentista, atriz e doutora em neurociências. Ela se guia pelas sensações e emoções
que a música provoca no cérebro - mas também por experiências próprias de coração
partido.
“Compus esse samba quando descobri que ainda gostava de um ex-namorado de três anos
atrás. Imagine o espanto! Minha ideia ao fazer essa música foi falar sobre tudo o que
tentei fazer para esquecê-lo de forma leve e divertida”, explica.

No álbum que deverá ser lançado no primeiro semestre, Julie passeia pela valsa, pelo
samba, pela bossa nova e por baladas românticas. “Infinitos Encontros” faz jus ao nome:
fala sobre encontros e também é feito de encontros. “Metade do CD eu compus sozinha
e, a outra metade, é de composições em parceria com artistas que admiro muito”, adianta.
Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de Curitiba para
cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena se interessou pelo
universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em corais, mas foi no Rio que
começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro, vem para
coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo uma canção “Poemas de Ti” - na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e participa do doc
“Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em parceria com Mariana
Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em homenagem a Milton Nascimento,
gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos Malta. Foi convidada do Festival
Internacional Festina Lente (Espanha), além de ter atuado em peças de teatro e musicais,
ter participado de duos com Pedro Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora
vocal de peças, musicais e atores.

Além de “Beiral da Porta” e “Tentei disso e tudo mais”, Julie seguirá proporcionando
outros vislumbres de “Infinitos Encontros”, álbum que será lançado em março.
Fazer uma ponte e promover a proximidade entre novas vozes de toda a América Latina
é a meta da gravadora Cantores del Mundo: combater a sensação de isolamento, de que o
Brasil é uma ilha no meio de países hispânicos. Fundado por Tita Parra, neta da lendária
Violeta Parra, o selo está sendo consolidado no Brasil com a direção de Arthus Fochi e
do produtor musical Guilherme Marques.
Por Nathália Pandeló Corrêa
Fotos: Helena Cooper

https://radioarmazem.net/noticia/34263/julie-wein-lanca-single-com-samba-bemhumorado-inspirado-por-ex-amores

JULIE WEIN LANÇA SINGLE
COM SAMBA BEMHUMORADO
Single “Tentei disso e tudo mais” é lançamento do selo Cantores del Mundo.

Após estrear no cenário musical com o clipe “Beiral da Porta”, onde apresentou
suas influências de bossa, a cantora, compositora e pianista Julie Wein segue
antecipando seu primeiro álbum, “Infinitos Encontros”, com outro gênero
carioquíssimo por excelência. Na cadência do samba, o single “Tentei disso e
tudo mais” é um relato bem-humorado de um amor que não foi esquecido – e
as agruras de quem já buscou as mais variadas soluções para se livrar dos
sentimentos pelo outro. A faixa já está disponível para streaming através do
selo Cantores del Mundo.
Ouça “Tentei disso e tudo mais”: http://smarturl.it/TenteiDissoETudoMais

Composta pela própria Julie, a música joga um olhar bem-humorado sobre um
reencontro com um antigo amor e narra tentativas variadas – de yoga a
meditação, de pilates a composição – para evitar uma recaída por uma paixão
antiga. Wein é, também, multi-instrumentista, atriz e doutora em neurociências.
Ela se guia pelas sensações e emoções que a música provoca no cérebro –
mas também por experiências próprias de coração partido.
“Compus esse samba quando descobri que ainda gostava de um ex-namorado
de três anos atrás. Imagine o espanto! Minha ideia ao fazer essa música foi

falar sobre tudo o que tentei fazer para esquecê-lo de forma leve e divertida”,
explica.
No álbum que deverá ser lançado no primeiro semestre, Julie passeia pela
valsa, pelo samba, pela bossa nova e por baladas românticas. “Infinitos
Encontros” faz jus ao nome: fala sobre encontros e também é feito de
encontros. “Metade do CD eu compus sozinha e, a outra metade, é de
composições em parceria com artistas que admiro muito”, adianta.
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle

Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de
Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde
pequena se interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e
cantou em corais, mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas
canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro,
vem para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo
uma canção – “Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e
participa do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em
parceria com Mariana Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em
homenagem a Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos
Malta. Foi convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além
de ter atuado em peças de teatro e musicais, ter participado de duos com
Pedro Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora vocal de peças,
musicais e atores.
Além de “Beiral da Porta” e “Tentei disso e tudo mais”, Julie seguirá
proporcionando outros vislumbres de “Infinitos Encontros”, álbum que será
lançado em março.

Fazer uma ponte e promover a proximidade entre novas vozes de toda a
América Latina é a meta da gravadora Cantores del Mundo: combater a
sensação de isolamento, de que o Brasil é uma ilha no meio de países
hispânicos. Fundado por Tita Parra, neta da lendária Violeta Parra, o selo está
sendo consolidado no Brasil com a direção de Arthus Fochi e do produtor
musical Guilherme Marques.

https://cebolaverde.com.br/musica/julie-wein-lanca-single-com-samba-bem-humorado/

Após estrear no cenário musical com o clipe “Beiral da Porta“, onde
apresentou suas influências de bossa, a cantora, compositora e pianista
Julie Wein segue antecipando seu primeiro álbum, “Infinitos Encontros”,
com outro gênero carioquíssimo por excelência. Na cadência do samba,
o single “Tentei disso e tudo mais” é um relato bem-humorado de um
amor que não foi esquecido. E as agruras de quem já buscou as mais
variadas soluções para se livrar dos sentimentos pelo outro. A faixa já
está disponível para streaming através do selo Cantores del Mundo.

Foto: Divulgação/Helena Cooper

Composta pela própria Julie, a música joga um olhar bem-humorado
sobre um reencontro com um antigo amor. A faixa narra tentativas
variadas – de yoga a meditação, de pilates a composição – para evitar uma
recaída por uma paixão antiga. Wein é, também, multi-instrumentista,
atriz e doutora em neurociências. Ela se guia pelas sensações e emoções
que a música provoca no cérebro. Mas também por experiências próprias
de coração partido.
“Compus esse samba quando descobri que ainda gostava de um exnamorado de três anos atrás. Imagine o espanto! Minha ideia ao fazer essa
música foi falar sobre tudo o que tentei fazer para esquecê-lo de forma leve
e divertida”, explica Julie Wein.
No álbum que deverá ser lançado no primeiro semestre, Julie passeia pela
valsa, pelo samba, pela bossa nova e por baladas românticas. “Infinitos
Encontros” faz jus ao nome. A faixa fala sobre encontros e também é feito
de encontros. “Metade do CD eu compus sozinha. E a outra metade é de
composições em parceria com artistas que admiro muito”, adianta.
Sobre Julie Wein

Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou
de Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde
pequena se interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano
e cantou em corais. Mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor
suas canções.

O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor
Ribeiro, vem para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz
no currículo uma canção – “Poemas de Ti” – na trilha do documentário
“Pedaços de Ana”. A artista também participa do doc “Compositoras
Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em parceria com Mariana Ferrão.
No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em homenagem a Milton
Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos Malta.Ela também
foi convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha). Além
disso, atuou em peças de teatro e musicais, participou de duos com Pedro
Franco e Gabriel Geszti e foi preparadora vocal de peças, musicais e
atores.
Além de “Beiral da Porta” e “Tentei disso e tudo mais”, Julie seguirá
proporcionando outros vislumbres de “Infinitos Encontros”. O álbum será
lançado em março.
Sobre a gravadora Cantores del Mundo

Fazer uma ponte e promover a proximidade entre novas vozes de toda a
América Latina é a meta da gravadora Cantores del Mundo. Combater a
sensação de isolamento, de que o Brasil é uma ilha no meio de países
hispânicos. Fundado por Tita Parra, neta da lendária Violeta Parra, o selo
está sendo consolidado no Brasil com a direção de Arthus Fochi e do
produtor musical Guilherme Marques.

https://universoartistico.com.br/julie-wein-tentei-disso-tudo-mais/

Por: Letícia Moraes

Com influência de um samba bem humorado, a cantora, compositora e
pianista Julie
Wein antecipa
seu
primeiro álbum
“Infinitos

Encontros” com o single “Tentei disso e tudo mais”, que se trata de
um relato sobre um amor não esquecido.
Com composição da própria artista, a música joga um olhar humorístico
sobre um reencontro com um antigo amor e narra as tentativas para evitar
uma recaída. Julie também é multi-instrumentista, atriz e doutora em
neurociência.
Em seu álbum, que será lançando ainda neste semestre, Julie passeia
por valsa, samba, bossa nova e baladas românticas, fazendo jus ao
nome do trabalho que fala sobre encontros e tem parte de sua composição
em parceria de artistas admirados por ela.
“Compus esse samba quando descobri que ainda gostava de um
ex-namorado de três anos atrás. Imagine o espanto! Minha ideia ao
fazer essa música foi falar sobre tudo o que tentei fazer para
esquecê-lo de forma leve e divertida”, explica.

https://papoalternativo.com/2020/01/20/samba-bem-humorado-de-julie-wein-antecipaalbum/

JULIE WEIN ANTECIPA ÁLBUM
“INFINITOS ENCONTROS” COM
SAMBA BEM-HUMORADO
Julie Wein antecipa álbum “Infinitos Encontros” com samba bem-humorado inspirado por
ex-amores
Single “Tentei disso e tudo mais” é lançamento do selo Cantores del Mundo

Após estrear no cenário musical com o clipe “Beiral da Porta”, onde apresentou
suas influências de bossa, a cantora, compositora e pianista Julie Wein segue

antecipando seu primeiro álbum, “Infinitos Encontros”, com outro gênero
carioquíssimo por excelência. Na cadência do samba, o single “Tentei disso e tudo
mais” é um relato bem-humorado de um amor que não foi esquecido – e as
agruras de quem já buscou as mais variadas soluções para se livrar dos
sentimentos pelo outro. A faixa já está disponível para streaming através do selo
Cantores del Mundo.
Ouça “Tentei disso e tudo mais”: http://smarturl.it/TenteiDissoETudoMais
Composta pela própria Julie, a música joga um olhar bem-humorado sobre um
reencontro com um antigo amor e narra tentativas variadas – de yoga a
meditação, de pilates a composição – para evitar uma recaída por uma paixão
antiga. Wein é, também, multi-instrumentista, atriz e doutora em neurociências.
Ela se guia pelas sensações e emoções que a música provoca no cérebro – mas
também por experiências próprias de coração partido.
“Compus esse samba quando descobri que ainda gostava de um ex-namorado
de três anos atrás. Imagine o espanto! Minha ideia ao fazer essa música foi falar
sobre tudo o que tentei fazer para esquecê-lo de forma leve e divertida”, explica.
No álbum que deverá ser lançado no primeiro semestre, Julie passeia pela valsa,
pelo samba, pela bossa nova e por baladas românticas. “Infinitos Encontros” faz
jus ao nome: fala sobre encontros e também é feito de encontros. “Metade do
CD eu compus sozinha e, a outra metade, é de composições em parceria com
artistas que admiro muito”, adianta.
Assista ao clipe “Beiral da Porta”: https://youtu.be/N3j0ICiPa44
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle
Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de
Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena
se interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em
corais, mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro,
vem para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo uma
canção – “Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e
participa do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em
parceria com Mariana Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em
homenagem a Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos
Malta. Foi convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além de

ter atuado em peças de teatro e musicais, ter participado de duos com Pedro
Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora vocal de peças, musicais
e atores.
Além de “Beiral da Porta” e “Tentei disso e tudo mais”, Julie seguirá
proporcionando outros vislumbres de “Infinitos Encontros”, álbum que será
lançado em março.
Fazer uma ponte e promover a proximidade entre novas vozes de toda a América
Latina é a meta da gravadora Cantores del Mundo: combater a sensação de
isolamento, de que o Brasil é uma ilha no meio de países hispânicos. Fundado
por Tita Parra, neta da lendária Violeta Parra, o selo está sendo consolidado no
Brasil com a direção de Arthus Fochi e do produtor musical Guilherme Marques.
Ouça “Tentei disso e tudo mais”: http://smarturl.it/TenteiDissoETudoMais

Crédito: Helena Cooper

https://entrementes.com.br/2020/01/julie-wein-antecipa-album-infinitos-encontros-comsamba-bem-humorado/

JULIE WEIN ANTECIPA ÁLBUM “INFINITOS
ENCONTROS” COM SAMBA BEM-HUMORADO
Single “Tentei disso e tudo mais” é lançamento
do selo Cantores del Mundo
Após estrear no cenário musical com o clipe “Beiral da Porta”, onde apresentou
suas influências de bossa, a cantora, compositora e pianista Julie Wein segue
antecipando seu primeiro álbum, “Infinitos Encontros”, com outro gênero
carioquíssimo por excelência. Na cadência do samba, o single “Tentei disso e
tudo mais” é um relato bem-humorado de um amor que não foi esquecido – e
as agruras de quem já buscou as mais variadas soluções para se livrar dos
sentimentos pelo outro. A faixa já está disponível para streaming através do selo
Cantores del Mundo.
Composta pela própria Julie, a música joga um olhar bem-humorado sobre um
reencontro com um antigo amor e narra tentativas variadas – de yoga a
meditação, de pilates a composição – para evitar uma recaída por uma paixão
antiga. Wein é, também, multi-instrumentista, atriz e doutora em neurociências.
Ela se guia pelas sensações e emoções que a música provoca no cérebro – mas
também por experiências próprias de coração partido.
Confira os melhores álbuns lançados em 2019
“Compus esse samba quando descobri que ainda gostava de um ex-namorado de
três anos atrás. Imagine o espanto! Minha ideia ao fazer essa música foi falar
sobre tudo o que tentei fazer para esquecê-lo de forma leve e divertida”, explica.
No álbum que deverá ser lançado no primeiro semestre, Julie passeia pela valsa,
pelo samba, pela bossa nova e por baladas românticas. “Infinitos Encontros” faz
jus ao nome: fala sobre encontros e também é feito de encontros. “Metade do
CD eu compus sozinha e, a outra metade, é de composições em parceria com
artistas que admiro muito”, adianta.
Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se mudou de
Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe bailarina, desde pequena

se interessou pelo universo das artes. Na infância, estudou piano e cantou em
corais, mas foi no Rio que começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo violonista Victor Ribeiro,
vem para coroar uma trajetória já de muita experiência. Julie traz no currículo
uma canção – “Poemas de Ti” – na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e
participa do doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em
parceria com Mariana Ferrão. No CD de Robertinho Silva e Alexandre Ito em
homenagem a Milton Nascimento, gravou ao lado de Yamandu Costa e Carlos
Malta. Foi convidada do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além de
ter atuado em peças de teatro e musicais, ter participado de duos com Pedro
Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora vocal de peças, musicais
e atores.
Além de “Beiral da Porta” e “Tentei disso e tudo mais”, Julie seguirá
proporcionando outros vislumbres de “Infinitos Encontros”, álbum que será
lançado em março.
Fazer uma ponte e promover a proximidade entre novas vozes de toda a
América Latina é a meta da gravadora Cantores del Mundo: combater a
sensação de isolamento, de que o Brasil é uma ilha no meio de países
hispânicos. Fundado por Tita Parra, neta da lendária Violeta Parra, o selo está
sendo consolidado no Brasil com a direção de Arthus Fochi e do produtor
musical Guilherme Marques.

https://www.bandab.com.br/cultura/shows/musica-e-o-canal/julie-wein-antecipa-albuminfinitos-encontros-com-samba-bem-humorado/

JULIE WEIN LANÇA SINGLE COM SAMBA BEMHUMORADO INSPIRADO POR EX-AMORES
Publicado em Janeiro 15, 2020
Autor / Fonte: BUILD UP MEDIA
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Single “Tentei disso e tudo mais” é lançamento do selo Cantores
del Mundo.
Após estrear no cenário musical com o clipe “Beiral da Porta”, onde
apresentou suas influências de bossa, a cantora, compositora e
pianista Julie Wein segue antecipando seu primeiro álbum,
“Infinitos Encontros”, com outro gênero carioquíssimo por
excelência. Na cadência do samba, o single “Tentei disso e tudo
mais” é um relato bem-humorado de um amor que não foi esquecido
- e as agruras de quem já buscou as mais variadas soluções para
se livrar dos sentimentos pelo outro. A faixa já está disponível para
streaming através do selo Cantores del Mundo.
Ouça “Tentei disso e tudo
mais”: http://smarturl.it/TenteiDissoETudoMais
Composta pela própria Julie, a música joga um olhar bemhumorado sobre um reencontro com um antigo amor e narra
tentativas variadas - de yoga a meditação, de pilates a composição
- para evitar uma recaída por uma paixão antiga. Wein é, também,
multi-instrumentista, atriz e doutora em neurociências. Ela se guia
pelas sensações e emoções que a música provoca no cérebro mas também por experiências próprias de coração partido.
“Compus esse samba quando descobri que ainda gostava de um
ex-namorado de três anos atrás. Imagine o espanto! Minha ideia ao
fazer essa música foi falar sobre tudo o que tentei fazer para
esquecê-lo de forma leve e divertida”, explica.
No álbum que deverá ser lançado no primeiro semestre, Julie
passeia pela valsa, pelo samba, pela bossa nova e por baladas
românticas. “Infinitos Encontros” faz jus ao nome: fala sobre
encontros e também é feito de encontros. “Metade do CD eu
compus sozinha e, a outra metade, é de composições em parceria
com artistas que admiro muito”, adianta.
Ouça “Beiral da Porta”: http://hyperurl.co/BeiralDaPortaSingle
Julie resgatou no Rio de Janeiro sua vocação musical, quando se
mudou de Curitiba para cursar faculdade. Com pai músico e mãe
bailarina, desde pequena se interessou pelo universo das artes. Na
infância, estudou piano e cantou em corais, mas foi no Rio que
começou a fazer shows e a compor suas canções.
O trabalho, que tem produção musical assinada pelo
violonista Victor Ribeiro, vem para coroar uma trajetória já de muita
experiência. Julie traz no currículo uma canção - “Poemas de Ti” na trilha do documentário “Pedaços de Ana”, e participa do
doc “Compositoras Paranaenses” com o clipe “Mar Demais” em

parceria
com Mariana
Ferrão.
No
CD
de Robertinho
Silva e Alexandre Ito em homenagem a Milton Nascimento, gravou
ao lado de Yamandu Costa e Carlos Malta. Foi convidada
do Festival Internacional Festina Lente (Espanha), além de ter
atuado em peças de teatro e musicais, ter participado de duos
com Pedro Franco e Gabriel Geszti e ter atuado como preparadora
vocal de peças, musicais e atores.
Além de “Beiral da Porta” e “Tentei disso e tudo mais”, Julie seguirá
proporcionando outros vislumbres de “Infinitos Encontros”, álbum
que será lançado em março.
Fazer uma ponte e promover a proximidade entre novas vozes de
toda a América Latina é a meta da gravadora Cantores del Mundo:
combater a sensação de isolamento, de que o Brasil é uma ilha no
meio de países hispânicos. Fundado por Tita Parra, neta da
lendária Violeta Parra, o selo está sendo consolidado no Brasil com
a direção de Arthus Fochi e do produtor musical Guilherme
Marques.
Ouça “Tentei disso e tudo
mais”: http://smarturl.it/TenteiDissoETudoMais

https://www.turbinado.art.br/site/artigos/noticia/julie-wein-lanca-single-com-samba-bemhumorado-inspirado-por-ex-amores

ENTREVISTA PARA O PROGRAMA ARTE & CULTURA. TV FASE.

https://www.youtube.com/watch?v=H4_-kqpybqg&t=329s

ACORDES NA CASA. Centro Cultural SESI Casa Heitor Stockler
CURITIBA

Música na Casa. O centro cultural SESI Casa Heitor Stockler de França recebeu
hoje importantíssimos talentos como Julie Wein, Mário da Silva e outros. As
músicas, músicos e público percorreram a casa num evento de riqueza e
perfeição.

https://gramho.com/media/2117837865383887424

SHOW COM JULIE WEIN & PEDRO FRANCO DUO | CURITIBA

http://conservatoriodempbdecuritiba.blogspot.com/2015/09/show-com-o-julie-wein-pedrofranco-duo.html

https://globoplay.globo.com/v/7569337/programa/

http://g1.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/videos/v/rio2c-tem-mais-de-100-atracoes-noultimo-fim-de-semana/7575120/

DESTAQUE NA RIO2C 2019

https://www.rio2c.com/2019/palestrantes

[...] Já no Brain Chats “A multidão que nos habita: micróbios e seu cérebro”, Theo

Marins, Heitor Siffert Pereira de Souza (professor de Medicina da UFRJ e
pesquisador colaborador do IDOR) e Stevens Rehen (curador do BrainSpace,
Diretor de Pesquisa do IDOR e professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas
da UFRJ) falam sobre novas pesquisas que vêm demonstrando que
microorganismos que vivem no corpo humano têm influência sobre o cérebro e o
comportamento. E, para encerrar, Julie Wein, PhD da UFRJ, fala sobre as bases
neurológicas da emoção e da música. [...]

https://www.rio2c.com/2019/verNoticias.php?id=150

[...] O

cantor Simoninha, expoente da música brasileira contemporânea,

e Julie Wein, cantora, instrumentista e neurocientista especialista em
cognição, abordam o processo criativo, a influência da musicalidade
em diversos aspectos da vida humana e como a música modifica o
cérebro. [...] http://www.factoriacomunicacao.com/?pressroom=brainspace

https://www.rio2c.com/arquivos/programacao_brainspace--2019.pdf

BEATRIZ MILHAZES PARTICIPA DE EVENTO SOBRE
NEUROCIÊNCIA E CRIATIVIDADE
BrainSpace conta ainda com mais doze encontros com
associações interessantes com a neurociência
A mesa que Beatriz participa é uma das treze atividades que o
BrainSpace promove. Na programação, que começa às 10h e termina
às 17h, há bate-papos igualmente interessantes sobre a relação entre
games e neurociência, tecnologia e meio ambiente, além da discussão
sobre marcas e empreendedorismo. Outra atração que merece
destaque é o encontro sobre criatividade e música que terá
participação do cantor Simoninha, do neurocientista e instrumentista
Julie Wein e do jornalista e crítico de música Hugo Sukman.
https://vejasp.abril.com.br/blog/arte-ao-redor/beatriz-milhazes-brainspace/

"O cérebro não cria novos neurônios"

MITO. “Isso caiu por terra há tempos. Hoje se sabe que enquanto a pessoa
estiver viva ela tem capacidade de criar novas sinapses e novos neurônios de
fato”, diz a pesquisadora Julie Weingartner.

"Para toca bem um instrumento musical, só se começar na infância."

DEPENDE. “Ainda existe muito essa lenda, mas já sabemos que há uma
plasticidade neural em graus muito avançados, independentemente da idade.
Ou seja, podemos sempre aprender coisas novas. A vantagem de crianças e
adolescentes é que elas tem uma velocidade muito maior nesse processo”,
afirma Weingartner.

https://oglobo.globo.com/cultura/11-mitos-verdades-sobre-cerebro23611696?fbclid=IwAR3JEG_Xg1Y9DSXkXDSG29aqTPsM9KSb3E-DKozM5lvyRbs3p55zxVCSbuI

— Conforme novas tecnologias são inseridas, novas conexões entre os neurônios
vão sendo criadas — diz a neurocientista e pesquisadora da UFRJ Julie
Weingartner. — Mesmo uma pessoa mais velha, como meu avô, pode aprender a
mexer em um computador.

Sempre que experimentamos algo novo, nosso cérebro sofre mudanças sutis em
sua estrutura. Aliás, enquanto você lê esse texto, algo na sua cabeça
provavelmente está se modificando: isso é a tal neuroplasticidade. Ela pode ser
duradoura ou temporária, variando com a idade (quanto mais nova a pessoa,
mais rápida) e a quantidade de horas dedicadas a uma atividade.

https://oglobo.globo.com/cultura/cientistas-explicam-como-as-novas-tecnologias-vemalterando-nosso-cerebro-23610619

Resenha por Carolina Barbosa
Baseada no livro homônimo, escrito há quatro décadas pelo dramaturgo João das Neves, A
Lenda do Vale da Lua ganhou diversas adaptações para o palco. Pela primeira vez, o próprio
autor dirige uma montagem de sua obra. Poesia, música, adereços e bonecos misturam-se no
musical orientado pela trama folclórica do boi-bumbá, narrada a partir de uma brincadeira entre
os irmãos Lúcia e Carlos, além de seus pais. Em cena, seis atores (Carol Gomes, Clara
Santhana, João Lucas Romero, Julie Wein, Luiz Claudio Gomes e Vicente Coelho) revezam-se
nos papéis da família e interagem com o público na cenografia criada por Samuel Abrantes.

Referências nordestinas inspiram a trilha sonora, composta pelo paraibano Chico César. Dez
canções, entre elas Luar, Luar e Bumba Final, são interpretadas ao vivo .

https://vejario.abril.com.br/atracao/a-lenda-do-vale-da-lua-1/

[...] Além de seus vários dotes artísticos, o elenco tem mérito direto para o êxito da proposta na medida
em que desde o seu princípio ganha a cumplicidade do público. Formado por Carolina Gomes, Vicente
Coelho, Clara Santhana, Luiz Claudio Gomes, João Lucas Romero e Julie Wein, que além de bons
atores, demonstram grande habilidade como músicos e cantores. Estabelece-se uma completa troca em
cena entre todos, seja elenco, seja o pequeno público que os ladeia, com um correto entendimento de

como conduzir uma encenação aberta, levando-a adiante de modo harmônico e com grande empatia por
todos os seus membros. [...]

http://botequimcultural.com.br/critica-a-lenda-do-vale-da-lua/

O texto do premiado dramaturgo venezuelano Gustavo Ott, Dois Amores e Um
Bicho ganhou montagem e irá estrear hoje, dia 7 de julho, no Sesc Copacabana, no
Rio de Janeiro. Escrito em 2001, a peça é o primeiro projeto assinado pela Notória
Companhia de Teatro.
Dirigida por Danielle Martins de Farias, a obra parte de uma situação prosaica que se
converte em pesadelo: durante um passeio no zoológico com a família, o pai se vê

obrigado a reviver um episódio repugnante do seu passado, quando matou seu
cachorro a pontapés por considera-lo homossexual.
O elenco é formado por Lucas Gouvêa (pai; com José Karini como stand in), Adriana
Seiffert (mãe) e Julie Wein (filha).
https://redeglobo.globo.com/globoteatro/noticia/premiado-texto-dois-amores-e-um-bichoganha-montagem-no-rio-de-janeiro.ghtml

[...] Quanto a Julie Wein, suas virtudes enquanto
instrumentista (toca piano e violoncelo, além de
cantar) se equivalem à sua performance,
impregnada de dor, perplexidade e ferrenha
determinação em esclarecer o sombrio episódio do
passado. [...]

http://lionel-fischer.blogspot.com/2017/07/teatrocritica-dois-amores-e-um-bicho.html

[...] JULIE também imprime o tom correto à sua personagem e ainda se dá ao luxo de
interpretar e, ao mesmo tempo, executar a trilha sonora do espetáculo, cuja autoria
não consta, explicitamente, na ficha técnica, mas tudo indica que seja de FELIPE
HABIB, que assina a direção musical. JULIE toca, em cena, dois instrumentos, um
teclado e um violoncelo, além de, também, cantar. [...]

http://oteatromerepresenta.blogspot.com/2017/07/dois-amores-e-umbicho-texto-denso-para.html

O Solar da Fossa, a lendária pensão de Botafogo que abrigou nomes como Caetano Veloso,
Tim Maia e Paulinho da Viola, inspira o musical “Contra o Vento (Um Musicaos)”, que
estreia nesta quinta-feira, no Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio. Com texto de
Daniela Pereira de Carvalho e direção de Felipe Vidal, o espetáculo aborda a gênese do
movimento a partir do convívio dos futuros astros da MPB na pensão.
Casarão do século XVIII localizado entre Botafogo e Copacabana, onde hoje se encontra o
Shopping Rio Sul, o Solar da Fossa foi entre 1964 e 1971 ponto de encontro de alguns dos
maiores nomes das artes brasileiras: além de Caetano, Toim e Paulinho, foram hóspedes da

pensão os poetas Paulo Leminski e Torquato Neto, o diretor Aderbal Freire-Filho, os
escritores Paulo Coelho e Ruy Castro, entre o outros.
Novo trabalho do grupo Complexo Duplo, o texto apresenta histórias contidas em um diário
fictício que teria sido encontrado na demolição do Solar. A partir daí, trama e personagens
ficcionais surgem, porém inspirados em dados reais. Felipe Vidal assina, além da direção,
canções inéditas em parceria com Luciano Moreira. Elas se mesclam a composições que
guardam relação com o lugar, como “Alegria, Alegria”, de Caetano, e “Sinal Fechado”, de
Paulinho. Julia Bernat, Guilherme Miranda, Leonardo Corajo, Adassa Martins, Clarisse
Zarvos, Felipe Antello, Guilherme Stutz, Izak Dahora, Jefferson Almeida, Julie Wein, Laura
Becker, Luciano Moreira e Tainá Nogueira formam o elenco, que intrepreta a trilha sonora
ao vivo.

http://redeglobo.globo.com/globoteatro/noticia/2015/04/felipe-vidal-dirige-musicalsobre-genese-do-movimento-tropicalista.html

[...]
Todo o elenco se comporta de forma bastante satisfatória, cada um sabendo tirar
proveito das oportunidades que o texto lhe oferece, de destaque em cena,
principalmente ADASSA MARTINS, CLARISSE ZARVOS, JULIE WEIN, LAURA
BECKER e LEONARDO CORAJO.
[...]

http://oteatromerepresenta.blogspot.com/2015/04/contrao-vento-um-musicaoscaminhando.html

“A peça conta a história de um diário (fictício) que teria sido encontrado na
demolição do Solar da Fossa. Este diário tem, presas à sua capa, somente as
páginas do início em 1967 e do final em 1969, pois todo o conteúdo do meio
está espalhado por entre páginas soltas e desordenadas. Por isso as histórias
da peça não seguem numa ordem cronológica, e o espetáculo pode acontecer
a cada dia em uma ordem diferente. Para decidir essa ordem haverá uma
votação feita pelo público no início de cada apresentação”.
Extraído do release que me foi enviado, o trecho acima explicita a premissa
dramatúrgica e a forma como se dá cada espetáculo – mais adiante falarei um
pouco sobre o Solar da Fossa. De autoria de Daniela Pereira de Carvalho, o
texto chega à cena (Teatro I do CCBB) com direção de Felipe Vidal e elenco
formado por Adassa Martins (D. Jurema), Clarisse Zarvos (Ana), Felipe Antello
(Tavares), Gui Stutz (Claudio), Guilherme Miranda (Caos), Izak Dahora
(Betinho), Jefferson Almeida (Rômulo/Romina), Julia Bernat (Rita), Julie Wein
(Laura), Laura Becker (Maria), Leonardo Corajo (Leo), Luciano Moreira
(Tonico/Velho Aposentado) e Tainá Nogueira (Clarice, dona do diário).
CONTRA O VENTO – UM MUSICAOS – Texto de Daniela Pereira de Carvalho. Direção
de Felipe Vidal. Uma realização do Complexo Duplo e Fomenta Produções. Com Julia
Bernat, Julie Wein e grande elenco. Teatro I do CCBB. Quarta a domingo, 19h.

http://folhazonasul.com.br/contra-o-vento-um-musicaos/

Doutoranda em neurociências pelo Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino,
no Rio de Janeiro, Julie Wein ressalta que as emoções provocadas pela
música são diferentes das originadas de outras experiências cotidianas.
“A tristeza, por exemplo, está muito ligada à nostalgia. É outro tipo de
emoção, mais complexa, o que a torna extremamente interessante e rica
para a pesquisa cognitiva”, diz.

Wein também acredita que o estudo das canções e de sua relação com o
cérebro humano ajuda a entender melhor o comportamento social
humano. “Por meio da música, podemos entender a relação dos
indivíduos com a sociabilidade, algo extremamente importante, já que
somos uma espécie que precisa estabelecer laços.”

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-esaude/2018/07/22/interna_ciencia_saude,696518/ao-ouvir-musica-pessoas-empaticasexperimentam-maior-grau-de-prazer.shtml

