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3 Conta com grandes nomes da música brasileira 

há alguns anos.

Uma forma de compartilhar sua história e 
resgatar sentimentos que marcaram a sua vida 
e a vida de inúmeras pessoas.

Percorre canções importantes na relação do ator 
com personagens interpretados ao longo de sua 
carreira.

Uma comemoração musical 
de seus 25 anos de carreira

Entusiasmo é um projeto que tem como objetivo 
explorar outro lado de Murilo Rosa - a música.



Nos seus vinte e cinco anos de carreira, 
Murilo Rosa interpretou diversos papéis 
na televisão, no teatro e também no 
cinema.

Muitos personagens interpretados pelo 
ator ganharam uma força maior por conta 
de grandes canções que eternizaram seus 
papéis.

“Todo grande personagem, todo par 
romantico, toda história que prende 
atenção dos espectadores tem uma 
música que acontece junto”.



Conceito

Entusiasmo é a palavra que acompanha a trajetória pro�ssional de Murilo Rosa, 
desde pequeno. Mais do que dedicação, entusiasmo é uma dedicação passional.

E é esse o espírito que envolve o espetáculo que mostra sua arte de forma inédita, 
com alegria e inspiração.



Produto

Um EP (compacto) que reúne releituras de canções que marcaram sua vida.



Aborda a dinâmica de emoções, construída entre o 

e realidade é pontuada pelas canções e grandes 
clássicos da música  e que embalam os relatos pes-
soais do artista e da sua trajetória.



Esses momentos marcantes foram traduzidos em 
uma seleção que traz à tona diferentes sensações 
capazes de explicitar, em seus versos e melodias, 
momentos da vida de Murilo Rosa e o processo 
de construção de seus personagens e de conheci-
mento sobre si.



“Esse é um espetáculo em comemoração aos meus 25 anos de carreira, 
mas também em comemoração a esse público que acompanha meu trabalho há tanto tempo. 

Nada melhor que celebrar com música e com as trilhas que embalaram meus personagens.”



Todos já conhecem o Murilo Rosa ator, agora é hora de 
conhecer um pouco mais o artista em uma de suas outras faces.

Vamos comemorar seus 25 anos de carreira juntos em grande estilo?



E-mail: contato@marproducoes.com.br

Site: www.murilorosa.com.br


