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Ouça a música
Wild dogs.
www.df.divirtasemais.com.br
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OUTRAS ATRAÇÕES

IrlamRochaLima

O BRASÍLIA MOTO CAPITAL chega à
10ª edição como o terceiro even-
to mais importante do gênero
em todo o mundo, perdendo
apenasparaoDaytonaBikeWeek
e o Sturges Motorcycler Rally, nos
Estados Unidos. A organização
do festival espera reunir durante
cinco dias — a abertura foi na
quarta-feira —, no Parque de Ex-
posições da Granja do Torto, pú-
blico superior a 300 mil pessoas.

Embora o foco principal seja o
encontro de motociclistas do
Brasil, da Argentina, do Chile, do
Uruguai, dos Estados Unidos, do
Canadá, da França e de Portugal,
paralelamente, há extensa pro-
gramação musical, que terá co-
mo ponto alto a apresentação do
cantor e compositor Erasmo
Carlos, na madrugada de sába-
do para domingo. O Tremendão,
parceiro de Roberto Carlos em
incontáveis clássicos do pop
rock nacional, fará o show da
turnê 50 anos de estrada.

Fãs vão poder ouvir canções
como Minha fama de mau ,
Parei na contramão , Lobo
mau, Pode vir quente que eu
estou fervendo, Sentado à bei-
ra do Cominho e, claro, Festa
de arromba. Todas integram o
repertório do DVD homôni-
mo, gravado no Theatro Muni-
cipal, no Rio de Janeiro. “Em
homenagem ao evento, vou
incluir no show O homem da
motocicleta, música que gra-
vei na época da Jovem Guar-
da”, adiantou Erasmo.

“Motociclismo e rock estão
intimamente ligados. Elvis
Presley chegava aos lugares em
que se apresentava em possan-
tes Harley Davidson. Em todas
as edições do festival, sempre
programamos shows com ar-
tistas ligados ao rock nacional”,
afirma Marco Antônio Porti-
nho, idealizador e produtor do
evento. “Ter Erasmo Carlos,
ícone do rock brasileiro, com o
show 50 anos de estrada, para
nós, é uma realização.”

Rock emduas rodas
Brasília Moto
Capital
No Parque de Exposições da Granja do Torto.
Shows de hoje a domingo, tendo como
principal atração Erasmo Carlos, à 0h de
domingo. Abertura dos portões, às 17h.
Ingressos: R$ 15. Motociclistas e garupas têm
entrada franca. Classificação indicativa livre.

SERVIÇO

Festival Quaresmada
Especial
Na área da Facita (QI 25, Taguatinga).
Amanhã, a partir das 14h. Entrada: 1kg de
alimento não perecível. Não recomendado
para menores de 16 anos. Mais
informações no site
www.zineoficial.com.br.

HOJE
18h—Banda Baú Revirado

— Raul Seixas Cover
19h45— Banda Ligação Direta
23h15 — Hollywood Band
1h15 — Danni Carlos
2h45— Celebration Band

— Led Zeppelin

AMANHÃ
18h10 — Banda Livre Arbítrio
19h45— Banda Caça Níqueis
21h45— Elvis Band Brasil
1h45 — Os Dinamites

DOMINGO
11h —Mariana Camelo & Os Mutais
12h15 — Banda Arquivo Y
14h30— Bigg Balls — AC/DC Cover
16h— Procurados Blues Band

Erasmo Carlos
encerra a
programação
de shows
musicais da
Moto Capital,
na madrugada
de domingo

DARYANDORNELLES/FOTONAUTA

Tomaz de Alvarenga
Especial para o Correio

EXCESSO NÃO É PECADO, ao me-
nos quando o assunto é rock.
Amanhã, na Área da Facita, em
Taguatinga, tem mais um Qua-
resmada. A oitava edição do fes-
tival ocorre, pela primeira vez,
fora da época, por isso é
rotulada como “espe-
cial”. O evento rece-
berá a banda de
heavy metal The
Rods, dos Estados
Unidos, além de 13
bandas nacionais,
nove delas do DF. Os
shows começam às 14h.

A banda americana surgiu no
início da década de 1980 e lan-
çou seis álbuns, até encerrar as
atividades em 1987. David
Feinstein (voz e guitarra), Carl
Canedy (bateria e vocal) e Gary
Bordonaro (baixo e vocal) volta-
ram a se unir em 2008 e lança-
ram o álbum Vengeance (2011).
“Estamos muito animados em
tocar no Brasil, vários amigos
de outras bandas sempre elo-
giaram os shows por aí. Adoro
festivais e este certamente será
ótimo” afirmou Carl Canedy,
baterista do trio.

O músico está entusiasmado
com a atual cena do heavy me-
tal (“adorei o novo álbum do
Black Sabbath e vejo muitas
bandas legais dentro do metal,
apesar de não gostar de todas as

vertentes”) e contou os planos:
“Eu e David (vocalista) lançare-
mos trabalhos próprios. De-
pois, gravaremos novo trabalho
e gostaríamos muito de voltar à
América do Sul”, relata.

Antes da banda estrangeira,
se apresentam os grupos Mo-
torocker (PR), Salário Mínimo

(SP), Kábula (DF), Elffus
(DF), Death Slam

(DF), Obskure (DF),
Bruto (DF), Soun-
d’n’Rage (DF), Iso-
late (DF), Trampa
(DF), Madrenegra

(GO), Rebel Shot
Party (DF) e Black

Skull (DF). A banda The
Rods também se apresenta
em São Paulo no domingo, no
Blackmore Rock Bar.

O peso que vem dos EUA
“Planejamos
ter grandes
momentos
no Brasil.
Tomara que
seja nossa
primeira
visita de
várias”
CARL CANEDY,
baterista da banda
The Rods.

The Rods,
ícone norte-
americano do
heavy metal,
se apresenta
amanhã na
Quaresmada,
em Taguatinga

1979
Ano de formação do

The Rods

THE RODS/DIVULGAÇÃO


