FESTA NORDESTINA
06/11/2012

Forró, comidas típicas e artesanato farão parte da programação da “Primeira Festa Nordestina”, que irá
ocorrer no próximo dia 11/11 no Pesqueiro Tôa Tôa, espaço anexo ao Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, com
início às 9h00 e encerramento previsto para as 21h00.

O evento promete muitas atrações, onde a atração principal será a presença do Cantor Carlos Gil, que nos anos
70, lançou um sucesso que encantou o público, considerando um dos maiores campeões de vendas de “LP”
Long Play – estéreo mono, que na época eram tocados nas vitrolas “Sonata” ou radio-vitrolas de marcas que
continuam até hoje em nosso dia a dia, dentre elas Philips, Semp, Philco, Elgin e outras grandes marcas que
continuam féis ao nosso consumo até os dias de hoje, presentes nos micro computadores, nos televisores, nos
monitores de LCD, nos celulares e em grande parte quase todo material eletroeletrônico de nossas residências
e escritórios.

Carlos Gil irá fazer um grande repertório de seus últimos sucessos dentre eles: Rabo do Jumento, porém as
outras atrações que irão abrilhantar mais, este esperado evento da cultura dos mistérios do norte e do
nordeste, será a presença de Dinho do Forró, apresentando seu último CD intitulado: Açaí na Moranga, que
além de um apimentado e atrativo forró, contem alguns xotes e muita ginga, afinado com a voz da Bruna que é
sua parceria de vocal; irá sem dúvida nenhuma fazer muito casal chacoalhar as cadeiras; em um balanço
carregando um pouco da salsa do trópicos, distinto por sua essência e por excelência de sua natureza.

E para fechar este evento que promete muita surpresa, além de seu cardápio musical, uma série de comidas
típicas do nordeste, dentre elas: Baião de Dois, Mocotó, Escondidinho e outros quitutes que só de pensar dá
água na boca do sabor bem cativante das riquezas da gastronomia do agreste.

Um evento sem dúvida nenhuma pra ser grifado em sua agenda, onde além de se tornar um ponto de encontro
dos velhos amigos, será um local para saborear e relembrar boas lembranças dos velhos e bons tempos.
Sem dúvida nenhuma a Festa Nordestina, será o evento do ano, digno para ser reprisado em outras versões,
pois não é todo dia que a gente tem a oportunidade de se divertir num evento tão único como este, onde a
cultura e gastronomia caminham pela mesma via.

Vale a pena conferir, segundo J. Araújo o empresário artístico deste evento, afirma que o público atualmente
tem procurado fazer o chamado turismo urbano, onde através desta dinâmica as festas locais, ano após ano,
tem obtido um crescimento bem acentuado; o que transformou a Festa do Figo de Valinhos e a Festa da Uva de
Vinhedo e Louveira; nas maiores festas temáticas da região metropolitana de Campinas, presentes no
calendário oficial do governo do Estado de São Paulo.

Onde faz questão de frisar, que preservou a tranquilidade da festa, primando por sua qualidade, motivou a
imprimir um número limitado de ingressos, que faz questão de anunciar aos interessados em ir ao evento, que
não deixe para a última hora para fazer a sua reserva antecipada de ingresso pelo valor de R$ 25,00 por
pessoa, pois no dia o ingresso estará custando R$ 30,00 na portaria do evento.

O Pesqueiro TÔA A TOA é anexo ao Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, acesso pela Rodovia Campinas-Mogi
Mirim, Km 121,(entrada Xangrilá / Furnas e Recanto dos Dourados). Pois esta festa foi planejada em uma
região onde predomina um número expressivo de imigrantes nordestinos. Conclui Araújo.

Informações: Ingressos – (19) 3257-1414 / 3757-2700 Solar / (19) 9104-0999 / 8188-9050 Fabiano

