Kleiton e Kledir feito “Corpo e Alma”
Neste sábado às 20 horas tem show de Kleiton & Kledir aqui em Osório, no Clube Sulbrasileiro, rua Garibaldi 65, numa promoção do
SESC que traz a dupla a dez cidades do RS para lançar o CD/DVD Autorretrato.

Kleiton & Kledir começaram a
estudar música muito cedo e nos
anos 70 lançaram a banda
Almôndegas, que foi um marco na
história da música popular do RS.
Em 1980 saiu o primeiro disco da
dupla K&K. O sucesso foi
imediato e os shows arrastavam
multidões por todo Brasil.
Lançaram vários discos (inclusive
um em espanhol) o que lhes rendeu
disco de ouro e shows por EUA,
Europa
e
América
Latina.
Gravaram em Los Angeles, Nova
York, Lisboa, Paris, Miami e
Buenos Aires. Suas composições
foram gravadas por Simone, Nara
Leão, MPB4, Caetano Veloso,
Xuxa, Fafá de Belém, Nenhum de
Nós, Zizi Possi, Ivan Lins,
Chitãozinho e Xororó, Zezé de
Camargo e Luciano, Leonardo,
Belchior, Emilio Santiago e muitos
outros. Também pelo mundo afora
suas músicas ganharam versões de
grandes
artistas,
como
os
argentinos Mercedes Sosa e Fito
Paez, a cantora portuguesa ugenia
Mello e Castro e a japonesa Chie.

com direção de Edson Erdmann. O
lançamento incluiu um especial de
televisão para o Canal Brasil.

Leia mais
Kleiton & Kledir trouxeram
definitivamente para a cultura
brasileira a nova música gaúcha.
Eternizaram um sotaque diferente,
uma maneira própria de falar e
cantar, com termos até então
desconhecidos como “deu pra ti” e
“tri legal”. Segundo um crítico da
época, parecia “uma dupla de
ingleses, cantando numa língua
que
lembra
o
português”.
Acabaram se transformando em
símbolos
do
gaúcho
contemporâneo,
do
homem
moderno do sul do Brasil, o que
fez com que o Governo do Estado
lhes conferisse o título de
“Embaixadores Culturais do Rio
Grande do Sul”.

Em 2005 estiveram aqui em
Osório e Santo Antônio da
Patrulha dividindo os palcos da
Tafona e da Moenda com os
Cantadores
do
Litoral
no
espetáculo KleiTon & KleDir e
CanTaDoRes do LiToRal, JunTos
e gravaram o CD/DVD “Kleiton &
Kledir – ao vivo”, que traz uma
releitura da carreira. O disco
recebeu o Prêmio TIM de Melhor
Disco do Ano, na categoria Canção
Popular.
Atualmente,
estão
lançando
“AUTORRETRATO”, novo disco
de inéditas pela Som Livre. O CD
tem produção de Paul Ralphes e o
DVD traz um filme-documentário

Corpo e Alma, Autorretrato, Tô
que tô e Deu pra ti, são algumas da
canções que Kleiton & Kledir
apresentam
no
belíssimo
espetáculo aqui em Osório. O
show faz parte de uma turnê da
dupla por nove cidades do Rio
Grande do Sul numa promoção
cultural do SESC. Paulo de
Campos conta tudo sobre a
passagem de K&K por nossa
cidade na página 15 do Jornal
Revisão.

