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A tarde do domingo (28)
no Sesc Ribeirão será mar-
cada pela banda mais po-
pular da história do rock.
Com repertório dos Bea-
tles, a banda araraquaren-
se Beatles Again traz show
com releituras acústicas
dos clássicos que ganha-
ram o mundo com John
Lennon, Paul McCartney,
George Harrison e Ringo
Starr, passando também
pelas faixas da carreira so-
lo de cada integrante. En-
tre elas “Something”, com
o arranjo feito por Paul
McCartney ao espetácu-
lo Concert For George e “A
Day In The Life”, uma das
obras primas de John Len-
non, e que fecha o álbum
“Sgt Pepper’s”.

Formada por Beto Ne-
ves (guitarra, violão, tecla-
dos, vocais, gaita, ukulele
e viola caipira), Beto Plac-
co (bateria, percussão e vo-
cais), Daniel Mattos (bai-
xo e vocais) e Rogério Piu
(guitarra solo, violão e vo-
cais), a ideia é fazer uma
retrospectiva de momen-
tos marcantes da história
da banda britânica.

O show faz parte da
turnê “On The Road – 25
Anos” que comemora os
anos na estrada, como a fi-
nal do “Concurso Nacio-

nal - The Beatles Festival”,
evento em Ribeirão Preto
em 2001 em que a ban-
da ficou entre as três fina-
listas, além do show Elé-
trico/Acústico, com relei-
turas acústicas dos clássi-
cos dos Beatles, com ins-
trumentos como viola cai-
pira e ukulele.

Perfeição
“A paixão pelos Bea-

tles só aumenta ao longo
dos anos, porque a música
criada por eles é de tanta
perfeição, que a cada audi-
ção se descobre novos de-
talhes, novas nuances mu-
sicais”, comenta o vocalista
Beto Neves.

Integrando o circui-
to Sesc, a banda já pas-
sou com shows lotados
em Santos , Santo André,
Jundiaí e Campinas. Além
de Ribeirão Preto, já estão
agendadas apresentações
nas unidades do Sesc de
Piracicaba, Rio Preto, São
José dos Campos, Tauba-
té, Presidente Prudente e
Araraquara, gerando gran-
de expectativa em todas
as apresentações. “Muita
gente de todas as idades,
muita energia boa no ar,
e uma celebração à músi-
ca imortal dos ‘Fab Four’, e
também ao amor e à paz.
É o que estamos precisan-
do, não é mesmo?”, con-
clui Beto.

Banda de Araraquara comemora
seus 25 anos na estrada fazendo
releituras da banda britânica mais
popular de todos os tempos

Para
sempre
Beatles

SERVIÇO
The Beatles Again On The Road - 25 anos
QUANDO: 28/10 (domingo), 16h
ONDE: Espaço Galpão do Sesc Ribeirão Preto
(rua Tibiriçá, 50).
QUANTO: Grátis (retirada de ingressos com 1h de antecedência).
INF.: (16) 3977-4477

SOM DOS BEATLES
Banda de Araraquara

mantém vivo o
legado de John,

Paul, George e Ringo


