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Pessoas bem sucedidas fazem projetos;
pessoas sem projetos falam das outras
Sempre calcado no pensamento acima, Ivo Ladislau vem realizando, no decorrer dos anos, muitos projetos culturais de divulgação e melhorias para a Região Litoral Norte. Líder e mentor intelectual do Movimento de Compositores, Pesquisadores, Músicos e Intérpretes do Litoral Norte, Ivo Ladislau é um ícone, um exemplo de amor ao seu chão, de luta e perseverança a ser seguido por todos nós.

IVO LADISLAU

Desde os anos setenta vem se dedicando e trabalhando em pesquisas afro-açorianas e manifestações diversas pelo litoral do RS.
DIVULGAÇÃO

Compositor, pesquisador, vencedor premiado em diversos festivais do
estado e do país, tais como: Tafona: O
compositor mais premiado , com 5 primeiros lugares, 2 segundos e diversos
prêmios paralelos. Musicanto: Bi-campeão, com temas litorâneos: Senhora
Rainha e Maçacaia, o que valeu sua ida
para representar o Brasil no 36º Festival de Cosquin na Argentina, sendo o
primeiro grupo do RS a lá estar presente. Moenda: 03 primeiros lugares
e diversas premiações paralelas.
Califórnia: Vencedor da linha de Manifestação Rio Grandense da 33ª
Califórnia- 2004, além de vencer, Tertúlia, Seara, Escaramuça, Coxilha
Negra e ter premiações paralelas em
quase todos festivais do Rio Grande do
Sul. Possui mais de 350 músicas gravadas, sendo que a maior parte delas
versam sobre os temas afro-açorianos.
Está classificado como finalista do maior festival brasileiro, o 9º Viola de
Todos os Cantos que terá sua noite final na cidade de Poços de Caldas em
Minas Gerais, no mês de julho.
Esteve nos Açores pela primeira
vez em junho de 1996, onde retornou
por diversas vezes, mantendo contatos com músicos do arquipélago. Em
2002 a convite do governo açoriano
foi as Ilhas lançar o CD-Comunidades.
Hoje o referido CD é também executado no Canadá, onde vivem 300.000
açorianos.
Nos Açores participou de cursos
de folclore, dança e música.

Tem viajado com grupos folclóricos e de músicos litorâneos levando
suas pesquisas para Portugal, Espanha,
Açores, e Ilha da Madeira e já está em
acertos para levar também ao Canadá.
Juntamente com Carlos Catuípe,
foi o primeiro a trazer para os festivais
o gênero afro-litorâneo batizado de
“Maçambique”. Esteve em New
Orleans (EUA) para fazer estudos comparativos deste gênero com a
musicalidade negra de lá, onde pode
comprovar, mais uma vez, toda magia
da música negra, desta vez através do
Blues e do Jazz.
Tem pesquisado o Gênero musical
Quicumbi e suas variantes, fogo,
foginho, chulia, mangueira, catirete e
outros na região de Tavares/RS.
Vencedor do Prêmio Açoriano de
Música em 2003 como melhor Compositor Regional e também do Prêmio
Festivais do Brasil como o Melhor
Compositor Brasileiro do ano de 2005.
Idealizador e criador do festival O
Rio Grande Canta os Açores, que devido ao grande sucesso aqui e de grande
repercussão lá nos Açores, está nos
preparativos para realizar a 4ª Edição
do festival que se tornou itinerante por
cidades de origem açoriana.
Foi membro do Conselho Estadual de Cultura, Secretário Municipal de
Cultura e Diretor Tecnico do IGTF (Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore).
Criador e realizador de inúmeros
projetos culturais, entre eles o do Por-

tal Rota Açoriana, que tem por objetivo “unificar os municípios litorâneos,
para que deixem de ser ilhas isoladas,
e se transformem em um continente de
riqueza cultural e turística. Que possamos de mãos dadas caminharmos
juntos nesta única e mesma direção,
com a divulgação da cultura afro-açoriana através de suas danças, músicas,
religiosidade, artesanato, literatura, e
também o turismo ecológico, esportivo e cultural, rotas turísticas e
gastronomia.

Ivo Ladislau
Desde o dia 22 de dezembro a cidade de Osório e a cidade de Ponta
Delgada (Açores) estão geminadas,
porquanto o processo de geminação
foi aprovado por unanimidade pela
Assembleia Municipal de Ponta Delgada, presidida pela Dra. Berta Maria
Correia de Almeida de Melo Cabral,
numa ação objetiva e rápida
protagonizada fantasticamente pelas
partes envolvidas. Ivo Ladislau, através da Rota Açoriana foi o
intermediador do Projeto.

