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SUCESSO BANDA DE REGGAE LEVOU MAIS DE 300 MIL PESSOAS PARA SEUS SHOWS DURANTE A TURNÊ REALIZADA EM 15 CIDADES EM 2019

21 ANOS:
PLANTA
& RAIZ
banda de reggae planta & raiz
comemora 21 anos com turnê especial
que chega à são josé no sábado
vai lançar um disco acústico
próximo ano. “Já estamos ensaiando com as violas. As canThais Perez
ções serão mais próximas de
@_thaisperez
como elas vieram ao mundo,
de um jeito mais ‘desplugaO Planta & Raiz, banda pau- do’”, continua o cantor.
Zeider disse que a banda
listana, começou tocando covers de Bob Marley no litoral está pensando em convidados
paulista. Foram 21 anos para para o disco, mas ainda não há
se tornarem dos maiores no- nada definido.
“Tenho certeza que esse
mes do reggae nacional.
A comemoração não pode- será um dos melhores álbuns
ria ser diferente: a banda saiu de 2020 para quem gosta de
em turnê neste ano do último reggae”, completa.
Donos de hits atemporais
álbum lançando, em 2017.
“Vinte e um anos não são como “Com Certeza”, “Aquele
vinte e um dias. É muito bom Lugar”, “Gueto do Universo/
a gente poder fazer o que Dias de luta, dias de glória”,
com participação
ama, viver disso,
especial de Choaprender com as dificuldades, celebrar
rão, ex-vocalista do
os momentos de vi- mil
Charlie Brown Jr, a
banda passou por
tória”, conta Zeider, cópias de
15 estados, mais de
vocal do Planta & discos já foram
100 cidades e levou
Raiz, em entrevista vendidas
cerca de 300 mil pesa OVALE.
pela banda
Além dos palcos, de reggae
soas aos shows.
os integrantes Zei- paulistana
der Pires (voz),
SERVIÇO.
Franja e FernandiO Planta & Raiz vai
nho (guitarra), Samambaia se apresentar na Festa Zamba,
(baixo) e Juliano (bateria) neste sábado, dia 7 de dezemtambém entraram em estú- bro, em São José dos Campos.
A festa vai acontecer no Cludio para dar presentes aos
fãs, trazendo singles inéditos. be de Campo Santa Rita (Av.
“Tem mais um para ser lan- Lineu de Moura, S/N 20 - Urçado neste mês, outros para banova). O valor dos ingressos
o começo do ano que vem. varia entre R$ 25 e R$ 40.
Quando todos estiverem lanDurante o evento, que começa
çados, queremos fazer uma às 15h, também haverá show
copilação em um novo dis- da banda Zamba, dos joseenses
do Filhos do Mundo, além de
co”, afirma o vocal.
Os planos para 2020 não exposição de arte, flash tattoo
acabam: a banda também e live painting com artistas.

são josé dos campos
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SHOW.
Banda paulistana
se apresenta no
Clube Santa Rita, na
Festa Zamba, que
começa às 15h
Divulgação

