Memphis All Music comemora um ano com quatro
festas super especiais entre os dias 5 e 8 de julho
A casa noturna Memphis All Music, localizada no bairro de Moema, em São
Paulo (SP), vai comemorar um ano de atividades neste próximo final de semana,
e quem ganha o presente são os clientes. Nas quatro noites que a casa vai
funcionar entre os dias 5 e 8 de julho (quinta-feira, sexta-feira, sábado e
domingo) todos os clientes terão direito, a noite toda, a double drink na compra
de caipirinha, caipiroska, saquerita, dose de uísque Red Label, dose de uísque
Black Label e dose de vodka Smirnoff.
Além disso, nas noites de quinta, sexta e sábado, as mulheres têm entrada
grátis (até 23h na quinta-feira e até 00h00 na sexta-feira e no sábado). Homens
pagam entrada de R$ 25,00 na quinta-feira e R$ 35,00 na sexta-feira e no
sábado. No domingo, todos pagam entrada de R$ 25,00. O Memphis All Music é
reduto das bandas e músicos mais tradicionais da noite paulistana. E, no seu
aniversário, cada dia trará uma atração especial para o público.
QUINTA-FEIRA, DIA 5 DE JULHO
A casa abre às 21h00 e a atração será a banda Imagem Show, criada há 17 anos,
tocando o melhor para quem curte danças de salão, incluindo ritmos como
forró, bolero, tango, chácháchá e samba. Nesta noite estarão presentes,
também, professores de algumas das melhores escolas de dança da capital,
contratados pelo Memphis especialmente para atender o público da casa. Nos
intervalos da banda entra o DJ oficial da casa, Adriano Roveri, tocando também
ritmos dançantes.
SEXTA-FEIRA, DIA 6 DE JULHO
A casa abre às 22h00. Por volta das 23h00, começa a apresentação da banda
JM80, especializada nos sucessos de rock e pop rock dos anos 70 a 90. Nos
intervalos da banda entra o DJ oficial da casa, Adriano Roveri, tocando pop rock
dos anos 70 a 90.
SÁBADO, DIA 7 DE JULHO
A casa abre às 22h00. Nesta noite, a atração será o cantor Betto Luck, trazendo
o melhor do pop rock. Seu repertório reverencia os maiores sucessos pop de
todas as décadas, além de mostrar o melhor de sua carreira autoral, com
músicas nacionais e internacionais. Nos intervalos do músico, entra o DJ oficial
da casa, Adriano Roveri, tocando pop rock dos anos 70 a 90. Outra atração desta

noite especial será a presença de um tequileiro e uma tequileira distribuindo,
gratuitamente, doses de tequila aos clientes.
DOMINGO, DIA 8 DE JULHO
A casa abre às 21h00. A super tradicional noite de Zouk do Memphis vai festejar
o aniversário da casa com a “Noite do Azul”, quando todos são convidados a
comparecem vestidos de azul. A festa será comandada pelos DJs Edu e Allan,
especialistas neste tipo de música. Grupos de danças de escolas da capital farão
apresentações especiais nesta noite.
O Memphis All Music fica na Alameda dos Arapanés, 1334, em Moema. O
telefone para informações é 96062-7538.
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