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O Eva prepara uma grande festa
A terceira edição do EVANAVE de Salvador já está chegando e a intenção é reunir um público
variado e apaixonado por música. Para isso as produtoras Eva e Axé Mix tiveram ainda mais
cuidado na escolha da grade de atrações para a festa, que vai acontecer em Praia do Forte no
dia 11 de dezembro, a partir das 15h. Falcão do Rappa vai abrir o evento este ano com o seu
mais novo projeto, Os Loucomotivos, que são motivados pela loucura musical. Logo em
seguida será a vez da banda anfitriã animar a festa diretamente da sua nave e a Chica Fé vai
fechar o grande evento.

Assim que o grupo O Rappa decidiu tirar umas férias, o vocalista Marcelo Falcão reuniu
músicos e amigos dos Paralamas do Sucesso, Cidade Negra e do próprio Rappa para fazerem
um som e se divertirem. Despretensiosamente então, nasceu o Projeto “Loucomotivos”, que
virou o maior barulho da Lapa nos últimos verões cariocas. No repertório não faltam as
canções preferidas do Grupo como: Exodus, de Bob Marley, Mantenha o Respeito, da
legendária Planet Hemp, Inútil, do Ultraje a Rigor, Novidade, de Gilberto Gil, entre outras. A
primeira apresentação de “Falcão e os Loucomotivos” aconteceu em 2005 e eles já animaram
um bloco no carnaval de Salvador por dois anos consecutivos.

Logo depois que o grupo liderado por Falcão deixar o palco Marte, os meninos do Eva vão
decolar com a sua famosa e atraente nave! A banda, que já está em processo de criação para
o próximo álbum, que será gravado e lançado em 2011, garante que o público não vai se
arrepender de ir a Praia do Forte no dia 11 de dezembro. Muita música, alegria e muito amor
vão balançar os foliões no EVANAVE. Como o show é maior, Saulo fica mais à vontade com o
repertório, que vai de inesquecíveis hits do Eva e do carnaval de Salvador às mais recentes do
álbum Lugar da Alegria como Agradecer, Tão Sonhada, Rua do Sossego e Tudo Certo na
Bahia.
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A Chica Fé vai encerrar a festa temática do Eva com muita energia e priorizando a diversidade
do seu repertório, que além de composições do próprio Serginho como Chama da paixão, Eu
quero ter você, Vou trocar meu colar por um beijo e Punhado de Areia, também conta com
sucessos do Charlie Brown Jr., Chiclete com Banana e da cantora Ivete Sangalo. Serginho
Fernandes promete fechar o evento com chave de ouro.

Os ingressos do 1º lote já estão à venda na sede do Eva, Axé Mix e Ticketmix. O acesso à
pista custa R$ 60,00 e ao camarote fica em R$ 100,00 [F] e R$ 120,00 [M].

Fonte: axezeiro.com
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