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BLOCO ‘QUANDO COME SE LAMBUZA’ FAZ APRESENTAÇÃO GRATUITA NA
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No dia 9 de fevereiro (sexta-feira), a Savassi será invadida por muita alegria e descontração do &ldquo;Quando Come
Se Lambuza. O bloco fará parte do evento promovido pela Secreto, La Baderna. A apresentação será realizada a partir
das 15h, na rua Antônio de Albuquerque, esquina com rua Paraíba. Além do bloco haverá apresentação da banda Trem
das Onze, Avacáia e Babi Deejay. A entrada é gratuita, a partir da doação de um quilo de alimento não perecível. Os
ingressos podem ser retirados pelo Sympla https://www.sympla.com.br/bloco-la-baderna__233043

Mais que animação, o bloco Quando Come Se Lambuza
levará para a Savassi o melhor da &ldquo;Música Pra Pular Brasileira&rdquo;. Além de
sucessos do axé, pop, funk, sertanejo e pop rock, o bloco celebra o lançamento
de canções autorais inéditas, como a música &ldquo;Te encontrar&rdquo; que foi lançada com
sucesso e já está disponível no Spotify e outras plataformas digitais.

&ldquo;Nosso repertório vai dos
hits mais atuais aos hinos retrôs. Neste ano, teremos muitas surpresas e já
posso garantir que &ldquo;Vai Malandra&rdquo;, de Anitta, &ldquo;Regime Fechado&rdquo;, de Simone e
Simaria, e &ldquo;Corpo Sensual&rdquo;, de Pablo Vittar, não faltarão. Estamos muito
felizes por dar o ponta pé inicial no lançamento de três músicas autorais, além
do medley cover de &ldquo;Prefixo de Verão&rdquo; e &ldquo;Baianidade Nagô&rdquo;, ressalta o
produtor do grupo, Christiano Ottoni.

No carnaval deste ano, o
bloco vai desfilar no dia 10 de fevereiro (sábado), a partir das 11h
(concentração), com saída às 13h da avenida Afonso Pena. A cerveja SKOL, que é
apoiadora oficial do carnaval de Belo Horizonte, também está junto com o bloco
este ano para proporcionar uma experiência redonda e democrática aos seus
foliões.

SERVIÇO
La
baderna com Bloco &ldquo;Quando Come Se Lambuza&rdquo;
Data:
sexta (9 de fevereiro)
Endereço: rua Antônio de Albuquerque, esquina com rua Paraíba
Horário
a partir das 15h
http://www.pqn.com.br
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Entrada:
gratuita, mediante a doação de 1kg de
alimento não perecível
Compra
pelo site: https://www.sympla.com.br/bloco-la-baderna__233043
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