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Silva Desiigner

LAYOUT DE DIVULGAÇÃO
TRINTAY | MC ROGERINHO E CONVIDADOS

Projeto desenvolvido para a festa de comemoração dos 30 anos de Tayanne
Barros no local mais lindo de Fortaleza, o espaço Ashisha Lounge Bar foi o
palco desse lindo evento. Mc Rogerinho do Hit "Só Você" marcou presença
acompanhado de uma line-up selecionada a dedo.
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Obrigado pela Visita.
https://www.behance.net/gallery/104774531/TRINTAY-MC-ROGERINHO-E-CONVIDADOS
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Dia do Nordestino: Saiba quem são os novos artistas que estão conquistando o público

(https://www.correio24horas.com.br/)
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Dia do Nordestino: Saiba quem são os novos
artistas que estão conquistando o público

Celebrado nesta quinta-feira (8), o Dia do Nordestino marca o reconhecimento de uma região
conhecida pela forte diversidade cultural. Em um levantamento inédito, o Spotify mapeou
quem são os artistas que mais crescem na plataforma.
O exemplo mais recente foi o novo álbum " Máquina do Tempo", do cantor Matuê, que
quebrou todos os recordes da plataforma como a melhor estreia de álbum no Spotify Brasil.
Outro exemplo é o cantor MC Rogerinho , que é o atual artista capa da "Top Brasil", uma das
principais playlists da plataforma e já conquistou mais de 3 milhões de ouvintes mensais em
https://aloalobahia.com/notas/dia-do-nordestino-saiba-quem-sao-os-novos-artistas-que-estao-conquistando-o-publico
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seu perfil.
A música "Só você" conta com mais de 21 milhões de streams e está a quase uma
(https://www.correio24horas.com.br/)
semana entre as 5 músicas mais ouvidas do Spotify Brasil.
Ainda nesta lista de artistas nordestinos que têm conquistado o público com a sua
musicalidade, figuram nomes como Eric Land, com os hits "Cidade Inteira" e "Atende ai amor",
o fenômeno "Os Barões da Pisadinha", com os sucessos "Ta Rocheda" e "Recairei", o cantor
Jonas Esticado, com "Investe em Mim" e "Vem me amar", entre outros.

Foto: Reprodução. Siga o insta @sitealoalobahia
(https://www.instagram.com/sitealoalobahia/).
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Após votação do público, DJ Ivis lança clipe da música “Seu Love Sou Eu”, com participação de
MC Rogerinho
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Após votação do público, DJ Ivis lança clipe da música “Seu Love Sou Eu”, com participação de
MC Rogerinho
By Capuchino Press
Posted 9 de julho de 2021
In capuchino-news
“É mais uma do DJ”! Um dos principais hitmakers do país, DJ Ivis lançou nesta quinta-feira (1º) o clipe da música “Seu Love Sou Eu”, com participação de
MC Rogerinho. A canção é um dos principais sucessos do recém lançado EP do DJ intitulado “Eu Ouvi Brasil”, e tem composição própria do artista ao lado
https://www.capuchino.com.br/apos-votacao-do-publico-dj-ivis-lanca-clipe-da-musica-seu-love-sou-eu-com-participacao-de-mc-rogerinho/
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de nomes como Sammy Coelho e Valter Danadão. O clipe está disponível no canal oficial no Youtube, através do link:https://www.youtube.com/watch?
v=9aUvtpj4U3k.
A escolha se deu após a divulgação de uma campanha no perfil oficial no Instagram, onde o artista pediu a ajuda dos seguidores para escolher entre a música
“Seu Love Sou Eu”, com MC Rogerinho, e “Bundão”, com MC Danny. O hit que tivesse uma maior repercussão entre os seguidores, nas plataformas digitais
e no Instagram, ganharia um clipe no canal do DJ Ivis.
Lançado na última quinta-feira (24), o EP “Eu Ouvi Brasil” é o mais recente trabalho do DJ Ivis. A novidade conta com seis canções inéditas e autorais, com
participações de grandes nomes da música, como Barões da Pisadinha, MC Danny e MC Rogerinho. O EP está disponível em todas as plataformas digitais e
pode ser conferido através do link: https://smb.lnk.to/EuOuviBrasil.
Sobre DJ Ivis
Nascido na Paraíba, Iverson de Souza Araújo começou cedo na música. Com seu teclado, ou melhor com seus teclados, ele gostava de ter uns quatro à sua
frente para comandar, daí vem o título de DJ. Digamos que a música na vida dele não é uma herança genética, porque ninguém da família enveredou para este
caminho, mas seguramente pulsa em suas veias. Tanto que se transformou num dos maiores fenômenos da atualidade.
Iniciou como tecladista em bandas no nordeste, passou a compor e assinou muitos sucessos. Assumiu a direção musical de Xand Avião e se destacou como
produtor de vários sucessos. Na verdade, em qualquer uma destas funções DJ Ivis é uma verdadeira fábrica de hits.
Ele chegou a oferecer suas composições no Twitter, buscava sons diferentes e inseriu um toque eletrônico no tradicional forró. Quando se lançou como cantor
em 2019 surpreendeu o mercado, tamanha a velocidade que o público assimilou e abraçou sua carreira. Topo por duas vezes na principal plataforma de
música, Spotify. “Esquema Preferido”, por 20 dias seguidos e “Volta Bebê, Volta Neném”. Na mesma plataforma, tem três faixas no Top 200. No YouTube
tem números astronômicos e já acumula mais de 260 milhões de visualizações.
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