


• Pegue um artista irrequieto, com uma energia em movimento constante, dono de  

um carisma inabalável e junte ele a uma banda de músicos conhecidos no cenário  

brasileiro e terá a tradução exata do que se propõe RONAN HORTA & OS LEGUMES  

PSICODÉLICOS.

• Este intérprete, compositor, ator e apresentador, apresentaum

espetáculo irreverente, divertido e descontraído que mistura rock aoutras
vertentes como o funk soul e reggae num show que engloba além da música, a

atuação, humor e performances variadas.

• No repertório interpretações de clássicos nacionais como Raul Seixas e Marcelo D2

e internacionais como James Brown , Jimi Hendrix e The Doors além de músicas  

autorais como “Carioca” , “Atleta do Rock’n Roll”, “Convoca” e “Realidade Frenética”.





“Ronan Horta e os Legumes Psicodélicos”, banda  

formada em 2009 e que vem fazendo shows nas  

principais casas do Rio de Janeiro e acabou de fazer  

uma pequena turnê por MinasGerais.

O show é uma viagem sensorial!!! Leva opúblico
a passear pela historia damusica,
um passeio que vai de Roberto Carlos a Marcelod2.



Na bateria Márcio Pêxi (Embaixada /  Andrew Tosh). No baixo  

Gil Soul (SérgiãoLorozza /  Limusine Negra),Guitarra a UdiFagundes  

( Gabriel o Pensador)

http://www.youtube.com/watch?v=O3suAsawkB4&list=LLopzgO67DyX0QQpgL9mV0XQ&feature=mh_lolz

http://www.youtube.com/watch?v=O3suAsawkB4&amp;list=LLopzgO67DyX0QQpgL9mV0XQ&amp;feature=mh_lolz
http://www.youtube.com/watch?v=O3suAsawkB4&amp;list=LLopzgO67DyX0QQpgL9mV0XQ&amp;feature=mh_lolz


Nascido em Belo Horizonte, se formou em Administração de Empresas e

Artes Cênicas. Trabalhou como apresentador na extinta TVMetrópole

e depois mudou-se para o Rio de Janeiro para ampliar suas possibilidades  

artísticas.

Participou do seriado de Miguel Falabella “A Vida Alheia”, Ronan também atuou

em diversas novelas da Rede Globo, como Sete Pecados, Malhação,

Aquele Beijo, Gabriela e “Pé na Cova”.

No teatro fez peças de grandes autores como Chico Anysio, onde contracenou  

ao lado de Bemvindo Sequeira e Suely Franco, e também o premiado infantil  

“Pedro no Mundo da Imaginação” texto e direção de Fred Mayrink. Atualmente  

Está em cartaz com a peça “Por Falta de Roupa Nova Passei o Ferro na Velha”

.



•



“Fico muito realizado de poderviver

de arte e cultura, me considero um “arteiro”  

e sou muito feliz de me oxigenar com aarte”.



O público vai ao delírio com o evento

cultural onde artistas, formadores de opinião e muitagente

bonita se reúne para um encontro com a arte, cultura einformação





20/04/2012

Natiruts na Acadêmicos da

Rocinha com Ronan Horta

e Melanina Carioca



Chalezinho – Belo Horizonte  

14/09/2012

Jackson + Marcelo D2
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