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ABRAMUS

Associação fecha
2008 como a maior
sociedade de gestão
coletiva de direitos
autorais no Brasil

AUTVIS

Entidade fecha
acordo com
associação de
artistas plásticos

ABRISAN

Obras do catálogo
audiovisual da
Sony já possuem
registro do ISAN

vairolar a festa!
Ivete sangalo fala sobre carreira, shows, Carnaval e o dvd
que vai gravar este ano em nova york no madison square garden
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PE - Palestra esclarece dúvidas
sobre o direito autoral nas artes cênicas
A questão do direito autoral na dramaturgia foi discutida no 11.º Festival
Recife de Teatro Nacional. Guilherme Amaral, do departamento de TEATRO
& DANÇA da ABRAMUS, esteve presente e participou da palestra Afinal,
de quem é a obra? A questão dos direitos autorais no Brasil. “Surgiram várias
dúvidas. Questões como domínio público de uma obra também foram
abordadas. Isso revela que a informação é a grande ferramenta para o
cumprimento da lei. Muitas peças são encenadas sem autorização pela
simples falta de conhecimento. Com essas palestras, a ABRAMUS pretende
reverter esse quadro em várias regiões do País”, explica Amaral.

Versatilidade a toda prova
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Título

Intérprete

BOA SORTE/
GOOD LUCK

VANESSA
DA MATA

DON'T STOP THE MUSIC

RIHANNA

NO ONE

ALICIA KEYS

SAME MISTAKE

JAMES BLUNT

WITH YOU

CHRIS BROWN

MINA DO
CONDOMINIO

SEU JORGE

KISS KISS

CHRIS BROWN
Part.T-PAIN

TEM QUE
SER VOCE

VICTOR & LEO

1 MINUTO

D'BLACK Part.NEGRA LI

EXTTRAVASA

CLAUDIA LEITTE

Com quase 45 anos de carreira e muita
história sobre a música brasileira para
contar, Jerry Adriani não para. O cantor
lançou em 2008 seu primeiro DVD, gravado
em durante um show no Canecão, no Rio
de Janeiro, no ano anterior. Intitulado
Jerry Adriani – Acústico ao Vivo, o trabalho
mostra um pouco da trajetória do artista.
“Vivi a fase dos festivais e da jovem
guarda. Foi um período efervescente da
música brasileira”, conta Jerry. Além do
DVD, outra novidade na carreira do cantor
é sua atuação como produtor musical
de uma peça teatral. Ele e Reinaldo Arias
assinam a trilha do infantil A Revolta das
Marionetes, em cartaz no Teatro Clara
Nunes, no Rio de Janeiro, até o dia 29 de
março. “É difícil levar público para o teatro,
mas estamos recebendo boas críticas. Eu
estou pensando até em fazer um musical
para adultos”, revela animado.

Branco Mello (segundo a partir da esquerda)
com a equipe da ABRAMUS-Paraná:
Marielle Rieping, Spina e Marcela Ribas.
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Direito
autoral

é a nossa praia
Associe-se à Abramus e seja mais um
criador a receber seus direitos autorais
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O

seu
novo selo de garantia
do direito autoral

A ABRAMUS você já conhece. É a sociedade que zela pelo seu direito autoral
nas áreas de música e artes. Agora, nossa marca está de cara nova para que você
veja a ABRAMUS como ela realmente é: a sua casa.
Associe-se à Abramus e seja mais um criador a receber seus direitos autorais.

