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+A próxima edição da festa FunFarra é conside-
rada um ‘pré-carnaval’. Mas ela continua com o espí-
rito pop idealizado por Pedro Neschling, Beto Artis-
ta e Matheus Puertas (foto). No set list, estão músi-
cas de bandas como Backstreet Boys e The Strokes.
Grand Metrópole. Av. São Luis, 187, Centro, metrô

República. Sáb. (22), 23h. R$ 40/ R$ 60. Cc.: todos.

CARNAVAL
SEM MARCHINHA

DIVULGAÇÃO

Beco 203
A filial paulistana da casa
gaúcha abre espaço para a festa
‘Rocknbeats’ hoje (21). A banda
João e Seus Poetas faz tributo
ao Los Hermanos, interpretando
sucessos como ‘Além do Que Se
Vê’, ‘Todo Carnaval Tem Seu Fim’
e ‘O Vencedor’. No som, músicas
de Arctic Monkeys, The Strokes e
Lana Del Rey. No sábado (22), é a
vez de DJs tocarem hits do rock.
Eles fazem um passeio pelos pri-
mórdios do estilo, suas ramifica-
ções e seu estágio atual. Rodolfo
Krieger, baixista da banda
Cachorro Grande, é responsável
pelo set que destaca os anos 1960.
R. Augusta, 609, Centro,
2339-0351. Hoje (21) e sáb. (22),
23h. R$ 40 (R$ 30, pelo site www.
ticketjam.com.br). Cc.: M e V.

Clash Club
Hoje (21), o estabelecimento na
Barra Funda recebe a estreia da
festa ‘Resistance’, com cinco DJs
tocando o melhor do deep house e
do tecno. No sábado (22), tem ‘We
Love Bass’, projeto mensal que
mostra variantes da música eletrô-
nica. A DJ Anna, brasileira com
carreira no exterior, lidera o line-
up. R. Barra Funda, 696, Barra
Funda, metrô Barra Funda,
3661-1500. Hoje (21) e sáb. (22),
23h. R$ 20/R$ 90. Cc.: D, M e V.

DJ Hardwell
Considerado o melhor DJ do
mundo por diversas publicações
especializadas em música eletrôni-
ca, Hardwell chega ao Brasil com
sua turnê mundial, ‘I Am Hardwell’.
O show tem diversos efeitos e
pirotecnias que se integram às
batidas musicais proporcionadas
pelo holandês, que não deve deixar
sucessos como ‘Encoded’ de lado.
Espaço das Américas.
R. Tagipuru, 795, Barra Funda,
3864-5566. Sáb. (22), 22h.
R$ 500 (ingressos esgotados).

Lions Club
A festa ‘Ultralions’ abre hoje (21) a
programação do fim de semana
com o melhor da música pop. No
sábado (22), a festa ‘Foward’ tem
música eletrônica com predomi-
nância de house, deep e dance.
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277,
centro, metrô Sé, 3104-7157. Hoje
(21), 23h59 (abertura da casa).
R$ 80 (entrada)/ R$ 120 (con-
sum.). Sáb (22)., 23h59. Mulher:
R$ 60 (entrada)/R$ 100 (con-
sum.). Homem: R$ 80 (entra-
da)/R$ 120 (consum.). Cc.: todos.

Festas

Ponte Aérea SP>RJ
O DJ Manteiga é paulista e o DJ
Tubarão, carioca. Os dois se reú-
nem na festa em que cada um
toca suas especialidades. Mantei-
ga, que já abriu shows de nomes
como Marcelo D2, Ivete Sangalo e
Seu Jorge, toca de tudo, do soul ao
drum’n’bass, passando por hits
brasileiros. Tubarão é expert em
funk carioca, Ambos montaram
sets exclusivos para o evento.
Club A. Av. das Nações Unidas,
12.559, piso C, 3043-8343.
Sáb. (22), 19h30 (abertura da
casa). R$ 40/R$ 100. Cc.: todos.

Safári
Os DJs MZK e RamiroZ levam
para a pista repertório de músicas
latinas e africanasdos anos 1960 e
1970. Afrobeat, cumbia e jazz cari-
benho estão entre os estilos con-
templados. Tudo direto do vinil.
Fela Kuti, Mongo Santamaria e
Willie Cólon são alguns dos artis-
tas que serão ouvidos pelos fre-
quentadores. Boteco Pratododia.
R. Barra Funda, 34, metrô Mare-
chal Deodoro, 2371-8517. Hoje
(21), 23h. R$ 10.

Quiet! A Festa
dos Fones!
Logo na entrada, quem vai chegan-
do recebe um fone de ouvido para
escutar o estilo que quiser. DJs das
festas ‘Alt + Tab’, ‘Grind’ e ‘QBele-
za’ tocam respectivamente pop,
rock e música nacional na festa
que terá sua primeira edição neste
sábado (22). Mas quem não está a
fim de usar o fone não deixa de se
divertir. O primeiro andar do Anexo
B tem pop, rock e MPB para todo
mundo ouvir sem precisar do
acessório. Anexo B. R. Augusta,
430, Centro, 3774-0358. Sáb.
(22), 23h. R$ 25 (com nome na
lista pelo site www.anexob.
com)/R$ 35, na porta). Cc.: M e V.
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