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“ME BEIJA” – A DOCE E CARINHOSA ODE DE TALMA & GADELHA

Talma & Gadelha são um daqueles projetos que deslumbram qualquer um à primeira audição.
Seis membros compõem este coletivo brasileiro, provenientes da região de Natal, que navega
nas águas onde a irreverência do rock se encontra com o sentimento do pop e com a alma da
MPB.
“Me Beija” é o single que apresenta o mais recente trabalho discográfico de Talma & Gadelha,
“Mira” (2015), e serve de apresentação à digressão que realizarão ainda este ano pelos palcos
nacionais através do selo da Music For All.

Talma & Gadelha são um projeto brasileiro composto por Luiz Gadelha (voz e baixo), Simona
Talma (voz), Adriano Sudário (guitarra), Henrique Rocha (voz e guitarra) e Daniel Garça
(bateria).
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A sua discografia conhece a primeira referência em 2011 quando é editado o disco “Matando o
Amor”. Depois de passarem por inúmeros estados, palcos e festivais um pouco por todo o país
dedicam-se, de corpo e alma, ao segundo álbum de originais.
Todo o trabalho e empenho deu, assim, origem a “Maiô”, marcava o calendário a chegada do
ano de 2013. Do primeiro para o segundo disco podemos dizer que continuaram a surfar a
onda pop onde já estavam mas que começaram, simultaneamente, a acrescentar cada vez
mais uma dimensão rock às suas criações. O artwork de “Maiô” foi concretizado por Gustavo
Rocha, a produção ficou a cargo do guitarrista da banda, Henrique Geladeira e todas as dez
faixas foram disponibilizadas para download gratuito, prova maior do apreço, e da relação, que
o colectivo brasileiro construiu com os fãs que tão fielmente os acompanham.

No decorrer da promoção deste segundo disco Simona Talma, vocalista e compositora da
banda, participa no reality show brasileiro “The Voice Brasil 2”. Simona classifica-se para a
segunda fase do programa e fica na equipa de Carlinhos Brown, nome maior da cena musical
brasileira. Posteriormente participou ainda em “Cante Outra Vez”, momento do conhecido
programa “Caldeirão do Huck”, ambos da Rede Globo.
Entretanto chegamos a Março…de 2015. É nesta data que a banda brasileira lança o seu
terceiro trabalho, intitulado “Mira”. O disco fez parte do projeto Incubadora Dosol 2014/2015
que nesta série de lançamentos teve apoio do Rumos Itaú Cultural. “Mira” é um álbum para os
verdadeiros fãs de música pop, tendo sido feito com extremo cuidado e carinho, e conta com a
participação de Adriano Sudário em algumas faixas. Luiz Gadelha e Simona Talma criaram um
disco coeso, daqueles que requer uma boa companhia e tempo suficiente para o ouvir de um
extremo ao outro.

As gravações decorreram no Estúdio Dosol, em Natal, com produção de Henrique Geladeira
(guitarrista da banda) Direção Musical em 5 faixas de Cris Botarelli (do projeto Far From
Alaska) e Direção Artística de Anderson Foca e Ana Morena (Incubadora Dosol). A mixagem e
masterização ficaram a cargo da equipe do Estúdio Costella em São Paulo, liderada Chuck
Hipolhito e Paulo Senoni.

Para 2017 está reservada a entrada, de rompante, no mercado português. Tudo começa com o
single “Me Beija”, retirado do disco “Mira” (2015), apresentação ao público nacional em jeito de
preparação para a digressão que realizarão durante o Verão!
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