RELEASE
Com o objetivo de oferecer um entretenimento diferenciado, surgiu no
início de 1999, na cidade de Curitiba - PR, a Nega Fulô.
Com um trabalho sério e estilo inovador para a época, começaram as
apresentações em pequenos bares, de sua cidade natal. O reconhecimento
do público foi intenso e a explosão veio no mesmo ano.
Destaca-se hoje como uma das bandas mais bem sucedidas do Sul do
Brasil, resgatando grandes clássicos dançantes que marcaram época, em
um flash back desde a Black Music, Disco Music e Hits dos anos 70, 80 e
90, que garante a diversão do público jovem e dos mais velhos, por ser um
som democrático. Usando figurinos, acessórios e perucas extravagantes,
juntamente com as músicas que resgatam essas décadas, faz com que o
público vivencie toda a magia da época.
O trabalho sério e profissional desenvolvido pela Nega Fulô, garante
participações em importantes eventos sociais como:
- Formaturas, Casamentos, 15 anos, Eventos Corporativos;
- Abertura de shows, dividindo o mesmo palco de artistas renomados
como: Village People, Kool & The Gang, Double You, Blitz, Roupa Nova,
Titãs, Paralamas do Sucesso, Maria Rita, Nando Reis, Zé Ramalho, entre
outros..;
- Festas tradicionais de várias cidades como: Metamorfose em LondrinaPR, a maior festa a fantasia do mundo, realizada uma vez por ano, com
público de 29 mil pessoas;
- Festa do Pinhão em Lages-SC, que chega a receber 70 mil pessoas por
dia, entre outras;
- Festas de empresas de grande porte como a KRAFT, GVT, ADC
SIEMENS DO BRASIL, BOTICÁRIO, VOLVO, NATURA, entre outras..;
- Além de convites para shows das melhores boates e casas noturnas de
todo Brasil.
O trabalho também é acompanhado e admirado por emissoras de rádio e
TV, com entrevistas pelo menos duas vezes ao mês.
Um dos contatos do público com a banda é o site, onde se encontra a
agenda da semana, fotos, curiosidades da banda e uma página no
Facebook acessada por um público fiel e admiradores.
A Nega Fulô conta com uma equipe eficiente, para que ocorra tudo
perfeitamente na hora do show.
FORMAÇÃO DA BANDA
- Paulo Scudeto - Vocal
- Edson Borth - Guitarra
- Marcio Weil - Contra-baixo e Voz

- Silvio Palmerini - Bateria e Voz
- Thaís Lopes – Vocal
- Mônica Bezerra – Vocal
- Felipe Fanelli – Trompete
- Wellington Aquino - Saxofone.
- Jony - Técnico de som
- Olívio "Miagui" – Roadie
A NEGA FULÔ já se apresentou em várias cidades e estados, como:
PARANÁ
- Curitiba, Paranaguá, Morretes, Ponta Grossa, Castro, Irati, Londrina,
Cambe, Apucarana, Arapongas, Maringá, Cascavel, Foz de Iguaçu, Pato
Branco, Toledo, Medianeira, Sta. Teresinha do Itaipu entre outras.
SANTA CATARINA
- Florianópolis, Itajaí, Itapema, Rio do Sul, Rio do Oeste, São Bento do Sul,
Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville, Timbó, Brusque, Chapecó, Pomerode,
Lages, entre outras.
SÃO PAULO / RIO GRANDE DO SUL /RIO DE JANEIRO / MATO GROSSO
É com muita descontração e grande experiência musical que a NEGA
FULÔ faz do seu evento uma verdadeira festa!!!!
CONTATO PARA SHOWS:
Silvio Palmerini - Fundador, Músico e Empresário.
Fone 41 3585-4157 / 41 9852-5729

