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As festas de aparelhagem surgiram em Belém, entre os anos de 1940 e 1950 e estão se tornando eventos
grandiosos no Pará
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Vitória Leona/ Divulgação

Anitta e Pedro Sampaio na aparelhagem Gigante Crocodilo Prime (Vicent Rosenblatt)

A aparelhagem Pop Som também fará grandes festas em Belém neste nal de ano. E o produtor, DJ Juninho, não

esconde a gratidão em viver momentos tão marcantes ao lado da música paraense. “O Pop Som surgiu a partir de

uma casualidade, onde o proprietário era sempre chamado para tocar em festas e aniversários. Olhar lá atrás e

ver o quanto as aparelhagens crescem no nosso Estado, só nos traz aquele sentimento de gratidão a todos que

colaboraram de alguma forma para que o ritmo ganhasse esse espaço no mercado. Devemos muito também a

grandes cantores paraenses, como o saudoso Ted Max. A gente se sente orgulhoso de poder também colaborar

com os artistas paraenses, de poder propagar as versões musicais deles. A arte sempre se reinventa,

principalmente na pandemia, com as lives, precisamos nos reconstruir para não deixar cair o espírito da música”,

destacou.

Não é só em Belém que as aparelhagens vão comandar as festas de nal de ano, em Melgaço no Marajó, a festa

vai car por conta do J Som (O águia de fogo da Amazônia). Segundo o produtor, Ney Viegas, o sentimento é de

gratidão pura depois de voltar a fazer eventos após a pandemia. “Hoje somos considerados a melhor
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aparelhagem da região, levamos o nome da nossa cidade pra toda região, isso nos deixa muito orgulhosos. E

felizes agora de poder voltar a fazer o que amamos. Já são nove anos de estrada, vamos tocar no aniversário de

Melgaço dia 30 de dezembro e no réveillon dia 31. Vai ser incrível”, comemorou o produtor.

Agende-se
Show da aparelhagem Pelhagem Pop Somop Som

Data: 31/12

Local: Hotel Gold Marthan (Rodovia Mário Covas – Ananindeua)
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APARELHAGEM

Super Pop volta com Eletro Live no Planeta Show
O DOL sorteia dois pares de ingressos para a volta do Super Pol. Mulheres entram de graça até

meia-noite.
 sexta-feira, 26/11/2021, 21:21 - Atualizado em 26/11/2021, 21:21 -  Autor: DDOOLL

        

  Superpo live New Generation faz a festa neste sábado (27) | Reprodução

N este sábado (27), o Super Pop com as apresentações com um super
show na capital paraense, no evento Eletro Live, que será realizado no
Planeta Show.
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Durante a programação, além do Super Pop Live New Generation, também
terão as apresentações do Mauro Som 3, conhecido como O Águia Blindado, e
Firing Hert e Fonse Music.

E as mulheres que quiserem curtir o evento entram de graça até meia-noite.
Mais informações sobre o evento pelo telefone/WhatsApp 98122-0000.

O DOL vai sortear, em sua página no Instagram, dois pares de ingressos para
esse super evento.
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O Planeta Show fica localizado na Travessa Barão Do Triunfo, Nº 370, entre as
avenidas Pedro Alvares Cabral e Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em
Belém.
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View profile

View more on Instagram

108 likes
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SORTEIO RELÂMPAGO ⚡ Vamos sortear 2 pares de ingressos para a festa Eletro Live,
que acontece no sábado, 27 de novembro, no Planeta Show. 

Para participar, marque 2 amigos na FOTO OFICIAL no nosso Instagram e aguarde o
resultado, que sairá às 18h desta sexta (26)! 

Os ganhadores poderão buscar os ingressos até a noite de hoje, ou das 8h às 12h
de sábado. 

Boa sorte!
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