
 

 

NO AR COQUETEL MOLOTOV CHEGA A BELO HORIZONTE 

TRAZENDO NOVIDADES DE PERNAMBUCO E DO BRASIL 

  

 

Referência no cenário independente brasileiro e sinônimo de boas apostas na música 

internacional ao longo de uma trajetória de 13 anos, o festival No Ar Coquetel Molotov se 

expande neste ano e chega a Belo Horizonte pela primeira vez. Em uma programação que conta 

com patrocínio da Oi através do Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados e com o apoio 

cultural da Oi Futuro, o festival No Ar Coquetel Molotov - Etapa BH acontece no dia 15 de outubro 

no Espaço Centoequatro.  

 

No lineup do evento estão novidades do cenário brasileiro (Sofia Freire, Mahmed e Serge Erege), 

revelações da música nacional (Ava Rocha e Jam da Silva), grupos de destaque de Belo 

Horizonte (Pequeno Céu, Congo Congo e Constantina) e uma banda internacional que é 

referência para a cena alternativa mundial: a Deerhoof, em sua primeira passagem pelo país. 

Além destas atrações, o festival está promovendo o encontro da banda brasileira de maior 

repercussão no exterior, a Boogarins, com Vitor Brauer, vocalista e guitarrista das bandas Lupe 

de Lupe e Xóõ. 

 

O show do Deerhoof em Belo Horizonte marca a primeira parada do grupo pelo Brasil, em sua 

primeira vinda ao país após 20 anos de estrada. Além de Belo Horizonte, a banda ainda faz 

shows em São Paulo e Recife, num oferecimento do festival No Ar Coquetel Molotov com apoio 

do Consulado Geral dos Estados Unidos da América.  

 

O Spotify, líder mundial em streaming de música, opera oficialmente no país desde 2014. Em 

sua área de atuação, a plataforma divulga o trabalho de artistas independentes tais quais a 

cantora Ava Rocha, que está indo a Belo Horizonte com o apoio deles em uma forma de atuar 

em parceria com diversos festivais pelo país. 

 

A programação de shows começa a partir das 16h00 no Cinema do CentoeQuatro, sendo este 

um local reservado a apresentações de grupos instrumentais e novidades da cena nacional. A 

partir das 20h00, o Palco Quente recebe as principais atrações do festival. Nos intervalos dos 

shows, DJs se alternam junto à Feira Cultural instalada na área do Café.   

 

O primeiro lote de ingressos do evento custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) e o segundo 

e último lote: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), podendo ser adquiridos online pelo site 

www.sympla.com.br. O ingresso é pessoal (nominal) e será conferido digitalmente no dia do 

evento junto com a apresentação de um documento de identificação com foto do comprador.   

 

A primeira edição do festival No Ar Coquetel Molotov acontece em uma parceria da Coda 

Produções com a Quente, que trabalha com algumas das principais bandas independentes de 

Minas Gerais e produz eventos como o seminário-festival Sonâncias, a mostra Música Quente e 

mantém o site meiodesligado.com. O festival acontece desde 2004 no Recife e já realizou etapas 

especiais em cidades como Salvador, Fortaleza, Belo Jardim e Fernando de Noronha. Na capital 

pernambucana, os shows ocorrem na Coudelaria Souza Leão, no dia 22 de outubro. 

  

http://meiodesligado.com/


 

 

Governo de Minas Gerais e Oi apresentam: 

FESTIVAL NO AR COQUETEL MOLOTOV 

 

BELO HORIZONTE (MG) – CENTOEQUATRO - 15/10   

 

16h00 - CINEMA 
Pequeno Céu (BH) 
Sofia Freire (PE) 
Serge Erege (RJ) 
Mahmed (RN)  
Constantina (BH) 

 

20h00 - PALCO QUENTE 
Congo Congo (MG) 
Jam da Silva (PE) 
Deerhoof (EUA) 
Ava Rocha (RJ) 
Boogarins (GO) com part. de Vitor Brauer (MG) 

 

CAFÉ (Intervalos) 
Guto Lover (BH) 
Catarina Dee Jah (PE)  

Barulhista (MG) 

 

Patrocinio: Oi  

Incentivo: Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Secretaria de Cultura e Governo de Minas 

Gerais 

Apoio: Oi Futuro, CentoeQuatro, Consulado Geral dos Estados Unidos da América e Buffalo 

Cerveja Oficial: Skol 

Player oficial: Spotify 

Venda oficial: Sympla - www.sympla.com.br 

Associado: Rede Brasil de Festivais 

Realização: Coda Produções e Quente 

Mais informações: www.coquetelmolotov.com.br 

  

 

 


