Banda TomCats será uma das atrações do
evento Sunset Motor Show, em Ilhabela
A Banda TomCats, que comemora 20 anos de sucesso em 2018, será uma das
grandes atrações do evento “Sunset Motor Show”, que acontecerá entre os dias
24 e 27 de maio, em Ilhabela. O show da TomCats será gratuito para o público e
vai acontecer no dia 26 de maio, a partir das 20h, num palco montado dentro
do terreno do próprio evento, que será realizado na Avenida Pedro de Paula
Moraes, 47, no centro de Ilhabela.
A apresentação da TomCats vai incluir canções consagradas do pop
internacional, destacando a qualidade e a pronúncia da voz do vocalista John
Crelin, natural de Liverpool, na Inglaterra. O Rock é ritmo predominante, mas
muito Soul, Disco, Reggae, Funk e até mesmo MPB estão presentes no
repertório da banda. O show deverá durar cerca de duas horas.
SOBRE A BANDA TOMCATS
A Banda TomCats foi fundada em 1998, época em que John Crelin, então
proprietário do popular Bar do Inglês, em Ilhabela, resolveu assumir o
microfone em canjas que diariamente aconteciam em seu estabelecimento. Em
pouco tempo, o talento e a paixão o levaram decidir pela música. Com alguns
anos de bagagem percebeu que chegara a hora de profissionalizar o grupo, e
para tanto convocou um time poderoso com Dudu Nascimento (bateria), Mario
Julio (guitarra), Marcelo Kodaira (baixo) e Ale Bidoia (piano) para integrarem a
formação definitiva da banda.
Nestas duas décadas, o grupo esteve presente em diversos eventos importantes
da região, como a Semana de Vela de Ilhabela, vários festivais, Baile de Gala da
Marinha do Brasil, apresentações no Dia Internacional do Rock e também na
recepção da Tocha Olímpica em Ilhabela, nas últimas Olimpíadas, entre muitas
outras oportunidades.
SOBRE O SUNSET MOTOR SHOW
O “Sunset Motor Show” será realizado em Ilhabela entre os dias 24 e 27 de
maio. Num mesmo espaço nobre, com quase 4 mil m², próximo ao centro
turístico de Ilhabela, serão reunidas as principais marcas de motocicletas

premium do País, montadoras de automóveis e outros produtos sofisticados,
como motos aquáticas. A expectativa da organização é que 20 mil pessoas
participem do encontro nos quatro dias.
Com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Ilhabela (Acei), o evento
será aberto ao público e terá uma série de atrações gratuitas para os visitantes,
como exposições e testes de motos premium, automóveis e motos aquáticas,
exposição de bicicleta e carro elétricos, apresentações gastronômicas, shows
musicais, palestras, competições de vela e simuladores de automóveis,
motocicletas, motos aquáticas e carro de Fórmula 1, entre outras atrações.
Dezenas de hotéis e restaurantes de Ilhabela estão sendo credenciados como
fornecedores oficiais do “Sunset Motor Show” e oferecerão descontos especiais
para o público. Durante o evento, a imprensa especializada também vai eleger
as motocicletas “Verão 2018” em diversas categorias.
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