CIRCUITO MUSICAL - FESTA DOS 20 ANOS
TOQUINHO, AMIGOS E CANÇÕES
BOURBON STREET – SP - 4 DE JUNHO 21H (Única Apresentação)

A Circuito Musical está completando 20 anos de atuação no mercado artístico como
agência produtora de espetáculos, selo e editora, tendo como artista principal o
músico, compositor e intérprete Toquinho, com 54 anos de carreira.
Além de difundir música de qualidade, a Circuito sempre se preocupou com a
diversidade, mostrando as várias tendências musicais brasileiras, num painel bem
representado por um time de excelentes intérpretes
Nossa trajetória se caracteriza pela dedicação, profissionalismo, transparência e
aprimoramento constante para encarar os desafios, criar projetos e conquistar novos
espaços
Para celebrar os 20 anos, organizamos um show a ser realizado no dia 4 de junho no
Bourbon Street, às 21h, em São Paulo, com Toquinho como anfitrião, interagindo com
todos os convidados , reforçando a sua marca que é a parceria , numa aquarela de
sons e harmonias, em duetos inesquecíveis, com;
Camilla Faustino, a grande revelação da MPB;
Dedé Paraizo, artista versátil, integrante dos Demônios da Garoa;
Diego Figueiredo, presença marcante nos Festivais Internacionais de Bossa Jazz;
João Ventura, pianista erudito popular, famoso pelo Contraponto, convidado por
Madonna para o Met Gala em 2018;
Kabelo, que conquista os palcos num show surpreendente com sua Alex Slap Band;
Terno Velho, power trio formado por conceituados músicos da noite paulistana
apresentando o melhor do rock dos anos 80.
Contamos ainda com a participação dos dois grandes músicos Proveta e João
Parahyba.
Cada artista ou banda terá espaço para mostrar seu trabalho podendo a festa se
estender numa Jam Session !
O público vai degustar a cachaça Santo Mel, conhecer a “The New Band” na recepção,
admirar e adquirir obras do artista plástico João Carlos Pecci e concorrer a um violão
Giannini autografado por todos os artistas
Preço único : R$ 60,00

