Programação musical do Sunset Motor
Show, em Ilhabela, inclui três bandas
O evento “Sunset Motor Show”, que vai acontecer em Ilhabela (SP), entre
os dias 24 e 27 de maio, acaba de definir a sua programação musical para
as noites dos dias 25, 26 e 27 de maio. Além da banda TomCats, que já
havia sido anunciada, a organização já fechou com mais duas bandas
conhecidas no Litoral Norte paulista: Mano Beethoven e The Oysters.
Todos os shows vão acontecer, 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. Todos os shows têm entrada
grátis. A agenda ficou assim definida:
 25 de maio, sexta-feira – The Oysters
 26 de maio, sábado – TomCats
 27 de maio, domingo – Mano Beethoven
The Oysters. Criada em 2017, a banda conta com Alaor Neves na bateria,
Beto de Franco no baixo e Xandão no vocal e guitarra. São músicos
experientes que já se apresentaram com grandes artistas da música
brasileira. Eles tocam, principalmente, Rock dos anos 60 e 70 e Blues.
TomCats. Comemorando 20 anos em 2018, a TomCats inclui em seu
repertório 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 grupo conta com Dudu Nascimento (bateria), Mario Julio
(guitarra), Marcelo Kodaira (baixo) e Ale Bidoia (piano), além de John
Crelin no vocal.
Mano Beethoven. A banda foi criada em 2014 com a formação atual, que
inclui quatro integrantes: Rafael Franco (voz), Chrystopher Lion (guitarra),
Claudio Nogueira (baixo) e Gustavo Terra (bateria). Sua apresentação

inclui muitos clássicos do Rock dos anos 80 e 90, pop e sucessos atuais que
tocam nas rádios e TVs.
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. O evento está sendo organizado pela Velox TV, empresa
de comunicação, com foco em marketing e eventos esportivos e gastronômicos.
A expectativa 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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