GRANDE EXCURSÃO
MUSICAL PELO NORTE
ILLINOIS – MICHIGAN – OHIO – PENSILVÂNIA – NOVA YORK – MASSACHUSETTS

GRANDE EXCURSÃO MUSICAL PELO NORTE
BOSTON

DETROIT
CHICAGO

NOVA YORK
CLEVELAND

FILADÉLFIA
PITTSBURGH

C hicago, Illinois a Detroit, Michigan

4 horas e 30 minutos/455 quilômetros

D etroit, Michigan a Cleveland, Ohio

2 horas e 45 minutos/273 quilômetros

Cleveland, Ohio a Pittsburgh, Pensilvânia

2 horas e 15 minutos/214 quilômetros

P ittsburgh, Pensilvânia a Filadélfia, Pensilvânia

4 horas e 45 minutos/489 quilômetros

Filadélfia, Pensilvânia a Nova York City, Nova York

1 hora e 45 minutos/151 quilômetros

Cidade de Nova York, Nova York a Boston, Massachusetts

3 horas e 45 minutos/346 quilômetros

CHICAGO, ILLINOIS
Dia 1

A história musical de Chicago está firmemente enraizada no Jazz e no
Blues, mas a diversificada cena musical oferece uma variedade de
gêneros, além de um animado centro de teatro musical e os famosos
festivais anuais Lollapalooza e Pitchfork. Continuando uma tradição
iniciada em 1907, veja uma apresentação de Jazz ou Big Band no Green
Mill Cocktail Lounge. Muddy Waters e Buddy Guy estavam entre os
músicos que desenvolveram o lendário Blues no estilo de Chicago, veja
Guy ainda se apresentando todo janeiro em seu clube Legends. Uma

Jay Pritzker Pavilion, Illinois

cidade grande, é claro, precisa de casas grandes para shows. Os melhores
deles enchem o United Center, a Allstate Arena e o Chicago Theatre.
A cidade é uma grande mistura e os pedigrees são refletidos nos palcos
locais. Veja line-ups ecléticos e artistas em pequenos estágios nos bairros
de Wicker Park, Bucktown, Lincoln Park e Logan Square.

Hospedagem: 2 noites em Chicago, Illinois

Motown Museum, Michigan

CHICAGO, ILLINOIS
A DETROIT, MICHIGAN

4 hours and 30 minutes/283 miles

Dia 3
De Chicago, siga a espetacular costa do lago Michigan até Indiana e
South Bend, lar da Universidade de Notre Dame, onde uma excursão
imperdível inclui a espetacular Basilica of the Sacred Heart (Basílica do
Sagrado Coração). Saindo de South Bend, você entrará em Michigan
e seguirá para a vibrante cidade universitária de Ann Arbor, onde sua
Main Street é considerada como uma das mais pitorescas dos EUA. Veja
artistas locais se apresentando ao vivo no The Ark ou na Kerrytown
Concert House. Siga até Detroit, onde as revitalizações no centro da
cidade trouxeram restaurantes modernos, lojas e casas culturais a um
destino conhecido como “Motor City” (Cidade dos Motores) e local
de nascimento da música da Motown. No Motown Museum (Museu

Motown), veja artefatos e onde ícones da música, como Stevie Wonder,
Supremes e Marvin Gaye gravaram hits no auge dos anos 1960. Outros
artistas com raízes em Detroit incluem Alice Cooper, Eminem e Jack
White. Os amantes do Jazz podem ouvir música ao vivo toda noite no
Cliff Bell’s, uma casa noturna lendária restaurada em art deco. Dos sons
de artistas consagrados do Hip-Hop aos clássicos da Detroit Symphony
Orchestra (Orquestra Sinfônica de Detroit), uma variedade de músicas de
primeira qualidade é tocada em Detroit.

Hospedagem: 2 noites em Detroit, Michigan

DETROIT, MICHIGAN
A CLEVELAND, OHIO

2 hours and 45 minutes/170 miles

Dia 5
Siga as margens do lago Erie, uma dos Grandes Lagos, até Toledo, Ohio,
onde uma parada para ver as obras-primas e o Glass Pavilion (Pavilhão de
Vidro) do Toledo Museum of Art (Museu de Arte de Toledo), visitas que
valerão a pena conhecer. Para um passeio mais ousado, dirija por cerca de
uma hora até o Cedar Point Amusement Park (Parque de Diversões Cedar
Point) para passear em quase 20 montanhas-russas. Continue até Cleveland,
onde a frase “rock ‘n’ roll” foi inventada por um DJ de rádio. Veja a distinta
construção em pirâmide projetada por I.M. Pei nas margens do lago Erie e

Rock & Roll Hall of Fame, Ohio

entre no Rock & Roll Hall of Fame (Hall da Fama do Rock & Roll). Passeie
pelos vários andares para ver exposições permanentes e temporárias e
aprender sobre os maiores artistas do Rock. Enquanto Cleveland tem uma
incrível história musical, ela também tem uma vibrante cena musical nos
dias de hoje em locais como Beachland Ballroom & Tavern e o Music Box
Supper Club.

Hospedagem: 2 noites em Cleveland, Ohio

The Pennsylvanian, Pensilvânia

CLEVELAND, OHIO
A PITTSBURGH, PENSILVÂNIA
2 hours and 15 minutes/133 miles

Dia 7
É claro que esta viagem inclui Pittsburgh, onde Stephen Foster nasceu em
1826. Conhecido como o “pai da música norte-americana”, ele compôs
mais de 200 músicas populares e as vendeu em partituras. No Hill District,
um centro da cultura afro-americana, artistas de Jazz como os cantores
Lena Horne e Billy Eckstine e o baterista Kenny Clark deixaram suas
marcas em meados de 1900 em locais como o Belmont, Loendi Club e o
Crawford Grill; Horne estava entre os primeiros a aparecer no Pittsburgh
Jazz Hall of Fame (Hall da Fama do Jazz de Pittsburgh). Avançando
para os anos 1960, quando Bobby Vinton, o Lettermen, os Del Vikings e

outros iniciaram cantando Doo Wop, novamente colocando Pittsburgh no
mapa musical. O Pop, o Rock e o Rap também têm raízes na cidade com
Christina Aguilera, Chris Frantz do Talking Heads, Bret Michaels e Wiz
Khalifa. Locais para ver os mais recentes artistas de Pittsburgh incluem
Brillobox, Park House e Club Cafe. Para shows maiores, vá ao Stage AE,
Heinz Hall ou à PPG Paints Arena.

Hospedagem: Pittsburgh, Pensilvânia

PITTSBURGH, PENSILVÂNIA
A FILADÉLFIA, PENSILVÂNIA
4 hours and 45 minutes/304 miles

Dia 8
De Pittsburgh, viaje pela região amish da Pensilvânia para ver um pouco
do estilo de vida simples dos locais antes de chegar à agitada Filadélfia,
conhecida como local de nascimento dos EUA, pois foi lá que a Declaração
de Independência e a Constituição dos EUA foram assinadas. Entre os
locais mais icônicos para apresentações na cidade, está a Academy of
Music (Academia de Música), fundada em 1857. Desde 1924, compositores
e artistas de todo o mundo, incluindo Leonard Bernstein e Samuel Barber,
treinaram no Curtis Institute of Music (Instituto de Música Curtis) em
Rittenhouse Square. Ao desfrutar de um concerto da Philadelphia
Orchestra (Orquestra da Filadélfia), lembre-se que metade de seus músicos
se formaram no Instituto Curtis. Cantores da Filadélfia, como Frankie
Avalon e Chubby Checker colocam a cidade na vanguarda nos primeiros
anos do Rock, e Dick Clark expôs a Filadélfia como uma cidade musical de

ponta pelo programa de TV “American Bandstand”, que foi transmitido
por quase 40 anos. Sussurre a melodia da música de 1975 “Philadelphia
Freedom”, de Elton John, enquanto vê alguns dos 4.000 murais de toda a
cidade, depois vá a um concerto gratuito ao ar livre no Piazza at Schmidts,
no bairro central de Northern Liberties, perto do rio Delaware. Mergulhe
na cultura local em um dos diversos festivais ao ar livre, incluindo a série de
concertos de verão na Great Plaza em Penn’s Landing, às margens do rio,
ou no Made in America Festival (Festival Feito na América), no primeiro
fim de semana de setembro no Benjamin Franklin Parkway. Prefere locais
fechados? Casas de shows grandes e pequenas continuam a tradição de
séculos de apresentar ótima música de diversos estilos.

Hospedagem: Filadélfia, Pensilvânia

World Cafe Live, Pensilvânia

Cidade de Nova York, Nova York

FILADÉLFIA, PENSILVÂNIA
A CIDADE DE NOVA YORK, NOVA YORK
1 hour and 45 minutes/94 miles

Dia 9
Viaje ao norte até a Big Apple, Cidade de Nova York, onde algumas das
músicas norte-americanas mais icônicas surgiram. Nativo do Brooklyn,
Aaron Copland compôs algumas das trilhas sonoras, óperas, balés e
músicas de banda mais famosas do século XX, e outros músicos lendários
seguiram seu caminho para criar a história musical da cidade. Não importa
seu gosto, dos clubes underground mal iluminados de Greenwich
Village, à elegância do Carnegie Hall ou do Radio City Music Hall,
ou mesmo locais conhecidos como o Madison Square Garden ou os
teatros da Broadway, você encontrará o que desejar na Cidade de Nova
York. Creditada como sendo berço de gêneros como o Punk, Hip-Hop
e Disco, além dos legados de JAY-Z, Cyndi Lauper, Blondie, Lady Gaga,
Talking Heads e Burt Bacharach, pessoas de todo o mundo vão à Cidade
de Nova York para conhecer a variedade da cena musical local, seja pelo
Blues, Jazz, Salsa, Rap ou pelas batidas do Eletrônico. Nos cinco distritos

culturalmente diversos, veja compositores e cantores começando suas
carreiras nos cafés do bairro, estrelas em ascensão comandando palcos
nos clubes de show até tarde da noite e lendas em shows esgotados.
Você nunca terá falta de opções de música ao vivo em locais como o
Lincoln Center for the Performing Arts (Centro Lincoln de Artes
Performáticas), o Beacon Theatre (Teatro Beacon) e o The Town Hall.
Antes de sair da cidade, faça homenagem a John Lennon no Strawberry
Fields, perto dos Dakota Apartments, onde ele morreu em 1980, e
visite o Apollo Theater (Teatro Apollo), o local mundialmente famoso no
Harlem que abriu em 1914 para os patronos afro-americanos e continua
a levar fãs que desejam ouvir a próxima superestrela.

Hospedagem: Nova York, Nova York

CIDADE DE NOVA YORK, NOVA YORK A BOSTON, MASSACHUSETTS
3 hours and 45 minutes/215 miles

Dia 10
Em uma cidade que interpretou um papel proeminente no nascimento
dos EUA no século XVII, prédios históricos pontuam a paisagem da
cidade, mas não há nada de antigo sobre a sua cena musical. Busque a
força da era dos anos 1960 até a década de 1990 que definiram o ritmo
com vários artistas de Boston seguindo até a fama nacional, como James
Taylor, Joan Baez, Donna Summer, Boston, The Cars, Aerosmith, New
Edition e New Kids on the Block. O coração da Nova Inglaterra pulsa ao
volume alto das estabelecidas cenas Punk, Metal e Hard-Core. Com 35
faculdades, universidades e faculdades comunitárias em Boston, sempre
há público para ouvir os novos artistas em uma variedade de gêneros.
Alguns desses músicos podem ser estudantes da Berklee College of
Music (Faculdade de Música de Berklee) tocando em locais intimistas
como o Atwood’s Tavern, Great Scott ou o Lizard Lounge. Vá ao

Seaport District à beira-mar para conhecer restaurantes, pousadas,
cervejarias e uma variedade de bares e pubs com música ao vivo.
Veja grandes nomes se apresentando no Bank of American Pavilion
do Boston Harbor ou no anfiteatro do Comcast Center em Mansfield.
Diminua o ritmo com uma noite elegante ao som da Boston Symphony
Orchestra (Orquestra Sinfônica de Boston) ou da Boston Lyric Opera
(Ópera Lírica de Boston). Volte um pouco e siga para o Hatch Shell ao
longo do rio Charles para as festividades de Quatro de Julho e ver os
fogos de artifício sincronizados com a música da Boston Pops Orchestra
(Orquestra Pop de Boston).

Hospedagem: Boston, Massachusetts

Orquestra Sinfônica de Boston, Massachusetts

Para buscar mais inspiração e ideias para viagens pelos EUA, acesse VisiteOsUSA.com.br

