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TV Globo
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Presse écrite

Jornal A Tarde, le 15/03/2013

Jornal do Commercio, le 26/03/2013

Diario de Pernambuco le 26/03/2013

Presse web
Mundo Rock
http://m.ibahia.com/single-mobile/noticia/rockn-roll-frances-mademoiselle-k-fazapresentacao-unica-em-salvador/?cHash=0556d0a62bc6336893bca69055647ecb
Publicação: 12/03/2013

Guia do Ocio
http://guiadoocio.com/musica/show-da-cantora-francesa-mademoiselle-k
Publicação : 12/03/2013

Bahia Noticias
http://www.bahianoticias.com.br/entretenimento/noticia/14231-banda-francesamademoiselle-k-faz-apresentacao-unica-em-salvador.html
Publicação : 12/03/2013

Diariodepernambuco.com.br
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/03/26/internas_viver,430473/b
anda-de-rock-francesa-faz-show-gratuito-no-pina.shtml
Publicação: 26/03/2013

Banda de rock francesa faz show gratuito no Pina
Quarteto parisiense formado em 2006 já fez abertura da britânica Placebo e representou a
França em turnê pela Índia e China, em 2007

Performática, Katerine Gierak lidera grupo francês. Foto: Mademoiselle K/Divulgação
O grupo de rock francês Mademoiselle K se apresenta pela primeira vez no Recife nesta terçafeira, às 20h30, no Teatro Barreto Júnior. Katerine Gierak (vocalista) Aleksander Anguelov
(baixo), Peter Combard (guitarra) e Colin Russeil (bateria) estão no Brasil desde o início do
mês, quando iniciaram a turnê brasileira de 12 shows. A estreia foi no dia 4 de março, no Rio
de Janeiro.
Os convites podem ser retirados na Aliança Francesa do Derby (Rua Amaro Bezerra, 466,
3202-6262) e Boa Viagem (Rua Tenente Domingos de Brito, 756, 3325-4312) e trocados por
ingressos na bilheteria, uma hora antes do espetáculo. Também será possível retirar as
entradas no local, de acordo com a lotação do teatro.
Katerine Gierak, de 32 anos, define a música do grupo como energética e intensa. As
composições autorais são marcadas pela forte presença da guitarra e bateria, aliada à voz
limpa da vocalista.
Mademoiselle K foi responsável pela abertura de shows da banda Placebo, em 2006, e fez
turnê pela Índia e China, em 2007, dentro da programação do French Kiss Tour, a celebração
do Dia Mundial da Música.
O repertório do show é focado nas músicas do terceiro disco de estúdio, Jouer dehors (Jogue
fora, em português), de 2011, com treze faixas. Os outros discos do grupo são Ça me vexe
(Isto me irrita), de 2006, Jamais la paix (Nunca há paz), de 2008, e Live (Ao vivo), de 2009.
As músicas podem ser ouvidas no site do grupo (mademoisellek.fr) e no canal oficial do
YouTube.
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Jornal do Commercio
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/musica/noticia/2013/03/26/mademoiselle-k-fazshow-de-graca-no-recife-77653.php
Publicação: 26/03/2013

Mademoiselle K faz show de graça no Recife
Ingressos serão entregues nas unidades da Aliança Francesa, Derby e Boa Viagem,
durante o dia e na bilheteria, uma hora antes do show.

“Uma história de amor”. É assim, num estilo bem francês de contar histórias, que Katerine
Gierak se sente ao chegar na última parada da banda Mademoiselle K no Brasil. A cantora e
líder do grupo francófono faz show gratuito no Teatro Barreto Júnior, nesta terça (26), às
20h30. Os ingressos estão sendo distribuídos antecipadamente na Aliança Francesa, do Derby
ou Boa Viagem. A bilheteria abre um hora antes do show e entregará as entradas restantes.
Ao lado de Katerine, Aleksander Anguelov (baixo), Peter Combard (guitarra) e Colin Russeil
(bateria) integram a banda, um dos badalados nomes da música contemporânea do país
europeu. Mas o nome do grupo não dá margem a enganos. É na mulher de cabelos curtos,
olhos extremamente expressivos e movimentos ousados em quem reside a força de
Mademoiselle K.
A irreverência de Katerine anuncia o tempero principal de seu projeto: uma pegada forte, um
tanto cômica e politizada que resulta num rock alternativo. Na lista de grupos que influenciam
o quarteto estão Portishead, Radiohead, The Cure, The Clash, Neil Young e Elton John.
“Além disso, eu amo soul music”, completa.
Na turnê que traz ao Brasil, a banda apresenta seu terceiro álbum Jouer dehors. O trabalho
tem a presença forte de metais, como nas faixas Aisément e T’es mort?, além do piano, em La
corde, e instrumentos de cordas, em Branc e Laurène l´horizon. O quarteto deve integrar ao
repertório sucessos de outras épocas de sua carreira, como faixas do disco Ça me vexe, o
primeiro e mais conhecido disco em estúdio do grupo.

“MARAVILHADOS”
O conto de amor entre Mademoiselle K e o Brasil pode ser acompanhado pelo Facebook. Na
fanpage, a banda mantém uma espécie de diário, no qual a turnê por 12 cidades brasileiras
ganha repercussão. Através dela, Katerine declara sua admiração por Niemeyer, pela
caipirinha, pela praia de Ipanema e outros cenários do País. “Brasil, eu amo este país, eu amo
essas pessoas, eu amo esse clima”, escreve entre divagações que incluem limões, tempestades,
calores e sonhos vividos por aqui.
A banda já passou pelo Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Caxias do Sul, São Leopoldo,
Curitiba, Florianópolis, Salvador, Brasília, São Paulo e São José dos Campos. “Estamos
maravilhados”, reforça no tom de franceses tipicamente apaixonados.
Leia a matéria completa no Caderno C desta terça (26)

Folha Pernambuco
http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/cultura/shows/arqs/2013/03/0051.html
Publicação: 26/03/2013

Agenda Cultural do Recife
http://agendaculturaldorecife.blogspot.fr/2013/03/banda-francesa-mademoiselle-kse_19.html
Publicação: 19/03/2013

