Alma Djem lança primeiro single do DVD Ao Vivo no Lago
Paranoá
Com show gravado no Lago Paranoá, em Brasília, e previsão de
lançamento oficial em início de dezembro, a banda libera primeiro
single para acesso da música Teu Lugar
A banda Alma Djem, considerada uma das melhores bandas de reggae do
Brasil, lançará em breve o DVD gravado no Lago Paranoá em Brasília,
recheado de músicas conhecidas e convidados mais do que reconhecidos,
para celebrar a união dos povos e dos cidadãos, que tanto têm se dividido no
cenário político nacional.
Nesta sexta-feira, 18 de novembro, a banda libera uma das faixas para
download em diversas plataformas, para que os fãs possam baixar. A música
Teu Lugar faz parte da história da banda e é cantada com Alexandre Carlo do
Natiruts. Pode ser baixada por esses links: Spotify: Teu_Lugar, Youtube: Teu_Lugar,
Deezer: Teu_Lugar, Itunes: Teu Lugar e Google Play: Teu_Lugar

Formada por Marcelo Mira, vocal, guitarra e líder da banda, Pit de Souza no
baixo e Naná Aragão na bateria, o Alma Djem celebra seu retorno aos palcos e
se firma como uma das mais importantes bandas de reggae, convidando
artistas ilustres para a gravação do DVD, que contou com Alexandre Carlo, do
Natiruts, Tato do Falamansa, Lan Lan, percussionista que tocou com Cassia
Eller, Armandinho e Ivo Mozart, que fizeram participações especiais no palco,
com músicas como Teu Lugar e Banho de chuva. A ditribuição dos DVD’s no
território nacional será realizada pela gravadora Radar Records, que aposta na
banda como uma das mais importantes no cenário do reggae nacional.
Outras Músicas do DVD: “É tão bom” e “Beijos&novelas”, “De cara”, “Vai”,
“Divide”, “Dorme não”, “Destino incerto”, “Deixa o sol entrar”, “Brisa de amor”,
“Amar novamente”, “Navios”, “Poeta”, “Teu lugar”, “Banho de chuva”, “João”,
“Nada é maior q amor”, “Passos pela rua” e “Minha voz”. Além disso, o público
poderá conferir ainda uma releitura em reggae do “Xote dos Milagres”, do
Falamansa, com participação do cantor Tato. Todo o DVD já disponível para
pré-venda nesses links: Google Play e também por esse no Itunes: Itunes

A história do Alma Djem
Criada em 1997 pelo cantor e compositor Marcelo Mira, a banda Alma Djem
gravou seu primeiro disco, Grito de Liberdade, no ano 2000, alcançando a
marca de 30.000 cópias independentes vendidas. No final de 2002 a banda, a
convite da gravadora EMI, mudou-se para São Paulo para gravar seu segundo
disco, lançado no início de 2004. O disco foi produzido pelo premiado produtor
musical Tadeu Patola. A música “Minha Voz” tocou nas principais rádios do
país e estreou seu videoclipe na MTV. Com o sucesso da música, a banda
participou de programas importantes de rádio e TV como Altas Horas e Jornal
Hoje, na Rede Globo, Bem Brasil, na TV Cultura, Estúdio ao Vivo, da
Transamérica, e Rock Gol, da MTV. A segunda música de trabalho do disco foi
“João” e seu videoclipe ficou por várias semanas nos primeiros lugares do top
10 MTV. A canção acabou se transformando no projeto social “Chama João”
com alunos de escolas públicas ou instituições pelo Brasil.
Em 2007, Alma Djem gravou seu terceiro disco, Simples Assim. O destaque
desse álbum foi a música “Vai” que foi trilha sonora da novela “Maria
Esperança”, do SBT.
Em 2009, a banda iniciou um período de pausa para que seus integrantes
pudessem se dedicar a projetos musicais paralelos. Durante essa pausa, o
vocalista Marcelo Mira gravou seu primeiro disco solo intitulado “Roda Gigante”
com produção do renomado DJ Deeplick, que já trabalhou com estrelas como
Shakira, Ricky Martin, Claudia Leitte, Jota Quest, entre outros. Desse álbum, a
música “Passos pela Rua” entrou na trilha sonora da novela Malhação e a
música “Roda Gigante” fez parte da trilha sonora da novela “Escrito nas
Estrelas”, ambas na Rede Globo. Ainda durante seu período solo, Marcelo Mira
regravou com Marcelo D2 o samba “Conselho”, além de ter sido mostrado seu
talento como compositor e ter músicas de sua autoria gravadas por artistas
consagrados como Falamansa, Wanessa Camargo e Ja Rule, Claudia Leitte e
Ricky Martin, Natiruts, Biquini Cavadão, entre outros. Marcelo Mira também fez
alguns shows internacionais em cidades como São Francisco, nos Estados
Unidos, Paris, na França, e Santa Maria de Leucca, na Itália.
Em 2013 a banda volta a se reunir e, desde então, vem realizando shows em
várias cidades do país, ao lado de grandes nomes da música pop e reggae
nacional.
Em 2014, o Alma Djem lançou seu primeiro single “Deixa o sol entrar”, e
trabalha na gravação de músicas inéditas para o 4º álbum, porém, nessa nova
fase também há espaço para os sucessos consagrados da banda e a música
“Divide” virou videoclipe que foi gravado em um show que aconteceu em
Vitória, no Espírito Santo, e lançado pela Sony Music Digital. O clip contou com

a participação de Alexandre Carlo, do Natiruts, Armandinho e Tati Portela, da
Chimarruts .
Alguns shows importantes marcaram o ano da banda como ter se apresentado
pela primeira vez numa quadra de escola de samba tradicional do Rio de
Janeiro, a Vila Isabel, e em São Paulo participou do importante festival Afro
System ao lado dos Racionais Mcs e da banda Natiruts.
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