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CliCa aí!

E aí, vai confErir o novo sitE do kzuka, né?
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Pode ir se programando aí! No sábado que vem, dia 29, vai rolar, na Chácara do 
Jockey, em São Paulo, a terceira edição do GaS – Guaraná antarctica Street 
Festival, o maior evento de música, esportes de ação e arte de rua do país. No 
palco, shows de Charlie Brown Jr., Fresno, Voltz e Vivendo do Ócio, além da 
banda californiana Face to Face.  Estão confirmadas, entre outras superatra-
ções, a presença dos maiores nomes do skate, inline e BMX; tenda de games, 
batalha de grafite e duelo de skatistas na pista de Soul Bown, que será montada 
pela primeira vez no Brasil. Garanta seu ingresso pelo www.ticketmaster.com.br.

A banda se apresenta domingo, na Rivage. Os 
ingressos custam R$ 20 (feminino), R$ 25 (mascu-
lino) e R$ 50 (camarote). Pontos de venda: Bruneti 
Discos, Madrugadão Lanches e Auto Posto Herbie.

“A boa é ir no Hip Hop Love, que vai 
rolar, amanhã, no Camorra! Quem vai 
tocar é o DJ Heron Love e minha amiga 
Larissa Gama será madrinha da festa!”
Laura irigoyen, 15 anos

Ingressos antecipados a R$ 12 estão à venda no 
Bareco, Bruneti e Posto Bela Joia. Se agiliza!

Rafael Venturi e Vanessa Francisca 
Scarduelli no intervalo do Senai

Vanessa oliveira e Paulo Reinert 
curtindo a balada no Camorra

Gabriela Schlemper e Larissa Souza 
se jogando na noite de Blumenau

HiP HoP LoVe

KZK – Como você soube que tinha saído no Na Mira?
Johannes – Cheguei em casa e umas amigas afobadas 
me mostraram. Só depois, me toquei que era eu. Minha 
mãe também me mostrou e uma galera me falou no MSN.

KZK – Qual a importância da internet pra você? 
indica um site bacana aí pra gente fuçar!
Johannes –  Além de você poder usar pra fazer amigos, 
ajuda muito em pesquisa de colégio. Entrem no Pérolas 
do Orkut, tem umas coisas muito engraçadas.

BaTe-BoLa:

Sair no Kzuka é... legal!

Último filme que viu no cinema: Harry Potter.
 
Quero muito, mas não consigo... conquistar o sentimen-
to de um certo alguém.

algo bizarro que já fez: Atravessar a rua gritando! Uma 
coisa bem idiota... Eu não faço mais isso.

Comunidade do orkut: Vem Sempre Aqui do Meu Lado.

Programa de TV favorito: 15 Minutos.

Não vou de jeito nenhum: Em show de heavy metal.

Não sai do seu iPod: Bob Marley.

... a vítima do Na Mira foi 
o Johannes de Quadros, 
17 anos, do 2º ano da etevi. 
Confere aí o nosso papo:
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