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Barbara Thomaz bate um papo com a cantora de músicas cubanas Marina De La Riva
Música, estilo e gastronomia latina. Esses são os assuntos do próximo programa GLAM, da FASHION TV BRASIL, de
segunda-feira, dia 14 de fevereiro, às 23h15. A cantora brasileira Marina De La Riva (foto), filha de pai cubano, conta um
pouco de suas vivências no mundo latino.

"A música latina tem duplo sentido. Posso dizer que ela é maliciosa. Mas, não chega a agredir", ressalta Marina De La
Riva, que mistura elementos da música cubana com elementos da música brasileira em suas canções.

A apresentadora Barbara Thomaz, curiosa, leva a cantora até uma loja de roupas e pede algumas dicas. Marina aponta
alguns modelos para diferentes ocasiões e completa: "A mulher latina é altamente feminina e não tem medo de
glamour".

Babi vai além, a apresentadora entrevista a cozinheira mexicana Lourdes Hernandes que ressalta: "A comida mexicana
é vista como forte, apimentada. No entanto, no Brasil não temos verdadeiros pratos mexicanos". E, a pedido de Babi,
Lourdes prepara um drink cubano que mistura tomate, limão, pimenta e tequila.

GLAM - Vai ao ar segunda-feira (dia 14), às 23h15. Com reapresentações quinta-feira, dia 17, às 7h; sexta-feira, dia 18, às
17h.

FASHION TV BRASIL, rede de TV por assinatura com transmissão 24 horas da Turner Broadcasting System Latin
America, traz uma programação baseada em estilo de vida, entretenimento e moda. A FTV BRASIL apresenta um mix de
moda, turismo, gastronomia, comportamento, música e tendências de uma maneira moderna e atual. O canal está
disponível em português para mais de 2 milhões de assinantes no Brasil, em operadoras como Sky (canal 31) e NET
(canal 95).
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