PARDINHO DOIS !!
Pocket show reviverá grandes sucessos da música brasileira
Uma história de vida será o tema emblemático do pocket show, que o cantor Pardinho Dois, estará apresentando
nos dias 18 de novembro de 2012 e nos dias 03, 10, 17 e 31 de janeiro no Hotel Fazenda Solar das Andorinhas.
Um show repleto de nostalgia, onde o público terá um "remake" de toda a evolução da música brasileira, uma
viagem no tempo, desde os anos 50; tempos do bolero, da jovem guarda, da bossa nova, até a música sertaneja de
raiz, onde sempre a temática presente no show, será "Uma história de vida", revivida pelo cantor e Compositor:
Pardinho Dois, que fará questão de mostrar que sua vida foi influenciada por vários ritmos que marcaram época.
Segundo J. Araíjo, seu empresário e produtor musical, haverá uma série de situações românticas e regadas de muito
humor, pois foi assim que esse cantor se consagrou, e que participou em vários shows ao lado de "Tião Carreiro",
está se despontando ultimamente em Campinas com grandes sucessos da música de raiz.
Para se ter uma noção da qualidade musical e clássica deste show, sua narrativa se pontuará o tempo todo
demonstrado que os grandes sucessos que marcaram época e que continuam presentes em nosso cotidiano, sendo
regravados por grandes duplas e músicos atuais, onde tinham um grande apelo e conteúdo cultural; com início meio
e fim e sempre narrando a vida cotidiana do homem do campo, que ele faz questão de rotular como cultura caipira.
Enfim, Pardinho Dois, irá resgatar todo essência da música de raiz e demonstrar seus verdadeiros valores, cultivados
ao logo de seus 60 anos de carreira, passado de geração por geração, onde os filhos fazem questão de dizer que seus
pais cultuavam e autêntica música sertanejo de raiz.
Apresentando ao lado de Pardinho Dois, o show irá contar com a presença de outro grande músico de destaque, que
é o Pedro Buffin onde irá acompanhar o Pardinho Dois, com teclados que se transformaram, sem dúvida nenhuma
em uma grande orquestra para abrilhantar o evento.
Um momento para ser cultuado e eternizado por toda uma vida. Vale à pena conferir.

A apresentação é para os hóspedes e clientes que jantarem no Hotel - R$ 45,00 por pessoa.
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