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Farroupilha realiza o Autoria Festival, dedicado a bandas 
independentes 

Será no dia 9 de fevereiro 

 

Formação mais jovem do festival, The Furniture tem apenas quatro meses 

Foto: Divulgação / Divulgação 
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A coluna é fã declarada de iniciativas que celebram a veia autoral da arte, principalmente aquela produzida por aqui. 
Uma novidade nesse sentido surge em Farroupilha, encabeçada por quatro bandas da cidade. “A união faz o barulho” 
é o lema da galera à frente do Autoria Festival, marcado para rolar no dia 9 de fevereiro, às 14h, no Pátio 
do Muinho (lugar histórico que merece muito ser conhecido e abraçado pela comunidade, aliás).  
 
Além de conferir trabalhos que integram a cena musical independente de Farroupilha atualmente, quem comparecer no 
Autoria Festival vai contribuir para que as bandas possam gravar seus singles e distribuí-los nas plataformas digitais. 

As formações que vão tocar na primeira edição do festival são Baterya Fox, EntreTantos, The Furniture e TwoTwo. A 
mais nova delas é a The Furniture (foto acima), formada há apenas quatro meses para beber da fonte do rock alternativo 
e indie. Criada no ano passado, a TwoTwo traz influências de bandas como Arctic Monkeys, The Strokes, Tame Impala, 
e quer gravar seu primeiro EP em 2020. Já a Baterya Fox, formada em 2018 para seguir uma linha de modern rock, já 
tem dois singles lançados nas redes: Tracy’s Blue Cigarettes e Devil Might Laugh. Mais antiga do grupo, a EntreTantos 
já deu as caras na coluna, pois foi formada dentro do IFRS - Campus Farroupilha e lançou recentemente seu primeiro 
álbum, Interprete!. 
Durante o festival também vai rolar mostra de arte visual e danças. Ingressos para o Autoria custam R$ 15, à venda na 
Akústica (Rua Independência, 399). 

mailto:siliane.vieira@pioneiro.com
http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/ultimas-noticias/tag/farroupilha/
http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/ultimas-noticias/tag/musica/
http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2019/09/tombamento-do-moinho-covolan-depende-de-acordo-entre-proprietarios-diz-prefeito-em-farroupilha-11102839.html

