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Na força da frequência bass, do reggae, do hip hop e trap e das essências locais do
nordeste do Brasil, um som de São Luís do Maranhão com os beats do mundo.
Cantor, compositor, ator, produtor cultural e musical, observador do cotidiano, suas
contradições, paradoxos e belezas.
Assim Beto Ehong vem há mais de 15 anos atuando na cena da ilha de Upaon Açu e
percorrendo o país tocando com projetos diversos, em palcos com Nação Zumbi, Otto,
Black Alien, Flávia Bittencourt, Fauzy Beydoun, dentre outras.
Desde o primeiro trabalho lançado em 2006 junto a banda Negoka´apor ele vem
compondo trilhas e deixando rastros sonoros, singles diversos com Beto Ehong e
CanelasPreta, em 2018 dois trabalhos marcantes em carreira solo, o EP As Armas MIDI
do Século XXI e o álbum Mundioca disponíveis nas plataformas virtuais de música. Em
2020 inicia produção do seu próximo trabalho, em plena pandemia lança dos singles de
repercussão nacional, o primeiro a música Na Fita com o feat da cantora Flávia
Bittencourt e Procurando a Mãe com participação da cantora Emanuele Paz. O álbum
que segue em produção contará com o formato vinil e dentre as várias faixas uma em
especial, a música Tribo Futurista onde Ehong forma um duo com a cantora Rita
benneditto.
Vale destacar as parceiras e produções formadas durante o percurso, com o poeta Celso
Borges, os baianos Bira Marques e Seko Bass, o arranjo musical do álbum Loopcínico
lançado em 2016, o CD Palavra Acesa musicando poemas do poeta José Chagas junto
com grandes artistas como Fagner, Chico César, Lula Queiroga, Ednardo, Josias
Sobrinho, Fernando Filizola, César Teixeira, Assis Medeiros e outros nomes, produzido
por Celso Borges e Zeca Baleiro, e mais recente dirigiu o trabalho nova da artista Flávia
Bittencourt, além centenas de trilhas sonoras para filmes, vídeos, documentários e
peças teatrais. Levando prêmios em edições diversas do Guarnicê de Cinema e Vídeo, e
outros festivais no Brasil e no mundo.
CONTATOS: www.betoehong.com
(098) 988052001/984335902 (whatsapp)

TRIBO FUTURISTA
Beto ehong feat Rita Benneditto - BREVE
Nesse mais recente trabalho Beto Ehong se alia a uma das grandes vozes da música
brasileira, a cantora Rita Benneditto, pra lançar seu manifesto musical. Uma canção
pra rolar na pista corpo e mente.
Depois do encontro com a cantora através das redes sociais e considerações diversas
sobre música e o mundo Beto e Rita se encontram no single Tribo Futurista, produzido
pela Raja Home Studio, em São Luís, através do produtor Nairon Botão, que a
propósito assina a canção com Ehong e com gravação de voz de Rita no Rio de Janeiro
no Eme Studio sob a batuta técnica de Tuta Macedo.
A música com beat forte e dançante traz ainda a guitarra de Filipe Lisboa e mergulha
no universo imaginário e possível da busca por perspectivas mais positivas do
cotidiano, passeando entre o afrofuturismo e o diálogo entre as diversas forma de
pensar e amar com liberdade.
A produção visual é assinada pela Daguerre Conteúdos com direção de Emílio Sagaz e
montada no formato colagem/animação respirando as essências locais e a ficção
científica.
A PREVISÃO DELANÇAMENTO É PARA MARÇO DE 2021

VIDEOS CLIPES
NA FITA

Na Fita – Beto Ehong feat Flávia Bittencourt
Música produzida por Adnon Soares e Beto Ehong
E vídeo clipe Daguerre Conteúdos
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mfIY00CBW0Y

PROCURANDO A MÃE

Procurando a Mãe – Beto Ehong feat Emanuele Paz
Produção musical e visual: Beto Ehong
Mixagem: Raflea Music
Captação de Imagens: Studio barra 7
Link: https://www.youtube.com/watch?v=IL_a7Nngsk4

MARIA DE JESUS

Maria de jesus.
Produção: Carabinas Filmes Direção: Inácio Araújo Convidados: Seu Civico, Cristiane
Diniz, Maria Saint Louis e João Batista. Locações: Bar e Restaurante Fundo de Quintal
(Dona Júlia), Frutaria Jesus, Esquina Bob Marley, Mercado da LIberdade - São Luis/MA
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2a6RZ9d4Mk0&t=89s
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