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Dia 15

Dia 16

quinta-feira

sexta-feira

Junio&Julio

Dupla mais antiga do sertanejo
de Joinville comemora 30 anos
de carreira. Os cantores têm uma
discografia com 13 trabalhos.
No ano passado foi gravado
um CD com DVD.

Paulão e
Os Imperadores do Samba

Papas na Língua

Banda gaúcha que ganhou sucesso
nacional com as músicas “Eu Sei”,
que foi tema da novela “Páginas
da Vida” e rendeu 1º entre as top
10 do País. O grupofaz um som
que varia do regae à MPB.

Alva

Marcelo D2

Grupo de rock joinvilense que
lançou no ano passado o primeiro
CD. Destaca-se pelo estilo mais
alternativo de música roqueira.

Cantor carioca que se tornou uma
referência do rap nacional. Aborda
nas músicas uma crítica social,
principalmente contra o desrespeito
a quem mora nas favelas. Também
se destacou pela inovação em
misturar samba com black music.

Dudu Nobre

fotos divulgação

NX Zero

Cantor e compositor
conhecido no Estado de Santa
Catarina e sul do País pela
maneira peculiar de interpretar
os diversos gêneros da música
popular brasileira. Participou em
apresentações na
Portela juntamente com
Monarco e Bete Carvalho.

Bruno e Marrone

é uma das duplas sertanejas
mais destacadas do País. Tem na
carreira canções de sucessos como
“Dormindo na Praça” e “Amor não
Vai Faltar”. O último trabalho foi no
ano passado, com o lançamento do
CD “De Volta aos Bares”.

Canela Brasil
Banda de pop rock
joinvilense, se destaca
com interpretações
de U2, Bob Dylan,
O Rappa, mas também
tem trabalho autoral. Esse
ano prepara o lançamento
do segundo CD.

Cantor de samba conhecido no
mercado com temas que marcaram
trilha sonoras da Rede Globo, como
“Goiabada Cascão” e “A Grande
Família”.

Pagode.Com e Tati Garcia

Grupo de pagode de Joinville que
acompanha a cantora Tati Garcia,
que no final do ano passado lançou
o primeiro disco, com músicas nos
ritmos de samba,
pagode e axé.

Banda paulista que virou uma
referência das tribos dos “emos”.
Formada em 2001, tem músicas
de destaque como “Incontrolável”,
“Consequência” e “Cedo ou
Tarde”. Possui um total de 100 mil
downloads pagos das músicas.

Ingressos

1º lote: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia)
2º lote: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia)
Vendas: a partir de segunda-feira,
dia 29, na bilheteria do Centreventos
Cau Hansen, na avenida José Viera,
415.
Horário: das 13 às 19h
* Os shows começam sempre às
19 horas.

