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shows
LLAGITA, SÃO CRISTÓVÃO!

Essa é pra dançar
Joelma e Pablo fazem show hoje na Zona Norte

S

DIVULGAÇÃO

Reprodução do Instagram

e você for à Feira de São Cristóvão hoje, se prepare para
dançar e muito. O polo de
cultura nordestina vai comemorar 74 anos com dois grandes shows, a partir das 22h: Pablo e Joelma mostram seus sucessos e levam
novidades para o público. Joelma
traz o repertório do EP Origens enquanto se prepara para a gravação
de seu DVD comemorativo de 25
anos de carreira,dia 12 de novembro,em Goiânia.Pablo grava novo
DVD logo logo,dia 26 de outubro,
em Salvador: é o projeto Pablo &
Asas Livres Retrô.
“Vai ser uma grande satisfação Joelma e Pablo vão agitar a galera que for à Feira de São Cristóvão
fazer esse show.Eu e o Pablo temos
público semelhante,cantamos para a grande massa e com certeza essência.Busco isso como diferen- dir cena com a Joelma, é um prairemos realizar uma festa incrível”, cial.São 25 anos na estrada,e Deus zer. Enriquece o ritmo e a cultura
alegra-se Joelma,guerreira que so- é a minha maior fortaleza,uma re- nordestina”,conta.“Eu já me aprebreviveu a vários revezes na carrei- ceita infalível para me manter de sentei outras vezes na Feira de São
Cristóvão. Desde o início da mira: o começo difícil, a separação pé diante a tantas adversidades”.
Os dois artistas prometem vá- nha carreira.Não tinha tido o pride Ximbinha e sua saída da banda Calypso. E hoje comemora as rios hits para os fãs,e ainda trazem vilégio de ir antes da fama, mas,
duas décadas e meia de trabalho. o forrozeiro Junior Vianna para a hoje, recuperei o tempo perdido”.
Para quem quiser curtir os
“Quando você sabe de onde vem mesma noite, na abertura. Pablo
shows, a Feira de São Cristóa sua força,e ela vem de Deus,nada comemora a volta ao local.
“Voltar ao Rio é sempre mui- vão fica no Campo de São Crisé capaz de te abalar”,explica ela.“O
mercado muda constantemente, to especial. O público sempre me tóvão s/nº. O ingresso custa a
mas não podemos perder a nossa recebe de braços abertos. Divi- partir de R$ 35.
LLÉ Grátis!

Batuque de primeira
Fundo de Quintal se apresenta no ‘Samba da Feira’
O Samba da Feira recebe amanhã, a partir das 17h, um dos grupos mais tradicionais do gênero e
responsável por revelar grandes
nomes do samba nos últimos 40
anos,o Fundo de Quintal.O evento,que acontece nos Armazéns do
Engenhão, na Zona Norte, ainda
com show de abertura dos anfitriões,o grupo Seligaê,com o me-

lhor do samba e do pagode,relembrando clássicos dos ritmos.
Na apresentação do Fundo
de Quintal, sucessos como O
Show Tem que Continuar, A
Batucada dos Nossos Tantãs,
Nosso Grito, Lucidez e E Eu
Não Fui Convidado estão garantidos no repertório.
Formado no fim dos anos

1970, o Fundo de Quintal é
composto pelos veteranos Bira Presidente, Sereno, Ubirany
e Ademir Batera, além de integrantes mais jovens como Márcio Alexandre e Júnior Itaguaí.
Se animou? O Samba da
Feira fica na Rua José dos Reis
189, Engenho de Dentro. A
entrada é gratuita.
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rapidinhas...

Muito pagode Imaginasamba
pra galera
na Zona Norte
O pagode vai rolar solto amanhã no Sítio Duros na Queda, em Santa Cruz. O Sorriso
Maroto e o Pixote fazem dois
shows completos e prometem
emocionar os fãs com canções
antigas e atuais.Antes e depois
das apresentações, DJs animam a pista tocando todos os
ritmos. O sítio fica na Avenida
Areia Branca 1623,Santa Cruz.
O ingresso custa por R$30
(pista), e R$ 50 (pista VIP).
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A Tradição Show vai ferver! É
que amanhã vai rolar o show
Imaginasamba, a partir das
23h. No repertório dos pagodeiros, os sucessos Pretexto e
Perco a Linha estão garantidos.A noite ainda conta com as
apresentações de Átila Rodrigues, DJ Ice Mix, Fábio Imperador e DJ Fabinho.A Tradição
fica na Estrada Intendente Magalhães 160, no Campinho. O
ingresso custa a partir de R$ 15.
LL

Leo e Pocah agitam Guadalupe
Divulgação

Rodolfo Magalhães / Divulgação

LLO gigante chegou na Zona
Norte. Domingo, Leo Santana promete sacudir o estacionamento do Shopping Jardim
Guadalupe, a partir das 13h,
em um show inédito. É a primeira vez que o cantor se apresenta no subúrbio carioca.

Junto com ele chegam a funkeira Pocah e o pagodeiro Suel,
protagonizando uma tarde de
muito som.O shopping fica na
Av. Brasil 22.155, em Guadalupe.Os ingressos antecipados
custam a partir de R$ 40 (pista)
e R$ 60 (área VIP).

Arlindinho em
Guapimirim
LLA cantora Mariah Marini, a
dupla Romulo & Ricardo e o
sambistaArlindo Neto,oArlindinho,são as atrações do projeto Jovens Tardes,em Guapimirim,domingo,a partir das 18h.
No show principal,Arlindinho
(foto) canta músicas suas e sucessos do pai, Arlindo Cruz. O
evento acontece na Praça Paulo
Terra (Rua Professor Rocha Faria s/nº, Guapimirim). Grátis.
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