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REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

O ano de 2000 foi o marco inicial da trajetória Da Banda Alto Astral, tendo como
principal objetivo trabalhar a música em sua essência. Nos shows apresentam canções que
fizeram história na voz marcante de Cris França e Nara Regina, Cantores principais da banda,
que ainda não tem músicas inéditas gravadas, contudo ao longo desses dezessete anos, a banda
Alto Astral, fez história por onde passou, são inúmeras apresentações de diferentes estilos
musicais e ainda assim, todas foram coroadas de muito sucesso.
A nossa empresa é composta por uma equipe jovem, dinâmica e atualizada, profissionais
especializados e de alta competência, músicos altamente qualificados que atuam nos mais
renomados estúdios do país e que farão a diferença do seu evento, trabalhando com sorriso
contagiante e desenvolvendo performances de alto nível, dando à apresentação ainda mais vida.
Somos um grupo apaixonados pela boa música e que acredita que deve partilhar suas
experiências e bom gosto com todos aqueles que amem a música como nós. Por isso
desenvolvemos um repertório especial personalizado para cada evento, com muito carinho e
dedicação elaboramos o repertório de acordo com o desejo do cliente. Acreditamos no seu bom
gosto musical, e assim com muito brilhantismo executaremos as mais belas melodias que
marcaram e ainda marcam épocas, mas para não sermos limitados trazemos em nossos
repertórios hits atualizados que fazem sucesso em todo território nacional e internacional, a
nossa experiente e competente equipe, formada por profissionais altamente qualificados,
estarão a sua disposição para auxiliá-lo e tornar o seu evento em uma verdadeira viagem
inesquecível pelo mundo fonográfico.
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Apresentar o espetáculo da Banda Alto Astral, produzido pela equipe de produção e
técnica, 120 db, para que em shows com duração de duas a cinco horas, a banda possa através
da arte encantadora que tem como objetivo principal, a produção de energias positivas e
consequentemente transmitir muita alegria e diversão ao público alvo.
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A Banda Alto Astral, através de suas performances, colabora literalmente com a
divulgação das melodias mais tocadas no mundo fonográfico, valorizando a imensa diversidade
entre rítimos e estilos.
Com hits de alta qualidade, propicia ao seu público alvo a ampliação de suas referencias
culturais e musicais.
Constantemente através das interatividades, a banda Alto Astral, se desenvolve uma constante
evolução, aperfeiçoando suas canções, aprimorando o repertório que a cada show, conquista os
corações dos fãs e realiza os sonhos de uma geração apaixonada pela boa música,
profissionalismo, interação com o público, bom gosto e dedicação, indiscutivelmente estão
sempre presente nos palcos...
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Com vasta experiência musical adquirida ao longo dos 17 anos de existência, a banda
Alto Astral, apesar de não ter ainda nenhum album próprio, consegue através dos mais variáveis
estilos musicais executados, agregar a cada evento um número expressivo de fãs.
Hoje com estrutura própria, de sonorização, iluminação, palco e cenário, tornou-se ainda
mais expressiva as suas apresentações, composta por profissionais altamente qualificados e uma
equipe técnica responsável e dedicada, faz com que o ambiente dentro e fora dos palcos tenham
a mesma expressividade.
Os shows realizados pela Banda Alto Astral, traz em sua composição 14 (quatorze)
integrantes, trabalhamos conforme o desejo e a formatação do espetáculo para com muito
profissionalismo e dedicação alcançarmos a satisfação e realização de nossos clientes e seu
público
alvo.
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Em todas as apresentações o repertório contará com o número de 70 (setenta) a 80
(oitenta) músicas o que tem a duração de aproximadamente 05h00min (cinco horas). A
apresentação da banda iniciará minutos antes da contagem para a virada do ano, que
acompanhando a tendência dos Hits mais tocados em todos os tempos, num MIX em que o cliente
terá liberdade para inserir ritmos ao seu critério. Com composição de 14 (quatorze)
profissionais ou mais temos a base de formação com 04 (quatro) vozes, sendo 03 (três)
masculinas e 01 (uma) femininas, Guitarra, violão, Bateria, Baixo, Trombone e
Trompete.
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No palco, os vocalistas Cris França, Nara Regina, Junior Flauzini e Bruno Ferraz,
juntamente com o Guitarrista Marcio Moraes, os Nemweu Wilk, Fagner Cerqueira e Lucas
Bonini, Trio de metais, divertem o público com melodias envolventes que falam de amor, além de
outros hits conhecidos do período dourado, dentre outras épocas...
Trilhas nacionais como as de Tim Maia, Skank, Jota Quest, Daniela Mercuryu, Ellis Regina, além
dos sucessos internacionais, Gloria Gaynnor, Queem, Lionel Ritchie, Bonnie Tylor...
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Destaque nos principais eventos de Mato Grosso:
v Baile da abertura oficial da festa de São Benedito 2014 e 2015;
v Feijoada de Inverno 2016;
v Baile do Hawai 2017;
v Casamentos
- Ao longo dessa trajetória foram mais de 28 (vinte e oito) casamentos onde os noivos
levaram para suas lembranças os hits tocados pela banda Alto Astral.:
v Carnavais
- Nossa Senhora do Livramento desde 2005, 2006, 2007, 2008,2009, 2010,
2011,2013,e 2014 e 2017, Araputanga anos de 2009, 2010, 2011 2013, 2014 e 2015,
Pontes e Lacerda 2011, 2013 e 2014 e 2016, Acorizal 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e
2015, 2016 e 2017 além de Sapezal, Arenápolis, Mirassol D'oeste e Lambari D’oeste...
v Festivais de Praia
- Nortelândia, Reserva do Cabaçal, Araguaia, Rosário Oeste, Luciara, Além de outros
festivais como Canção, e Pescas...

120 db – PRODUÇÃO E TÉCNICA
MUSIQUE – PRODUÇÕES
HB – SOM, PALCO E LUZ
MM – PAINÉIS
PARANÁ TUR
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O Carnatanga, edição 2013 enfrenta, entre outros, o desafio do recurso
financeiro, porque não houve projeto da administração passada para
este carnaval.
A Prefeitura Municipal de Araputanga, promotora do 15ª Carnatanga contratou empresas responsáveis
pelas quatro diferentes bandas que tocarão nas noites de festa e na matinê.
As empresas, foram contratadas com dispensa de licitação, pelo prefeito Sidney Pires Salomé, que acatou
pareceres favoráveis, do Jurídico e da Secretaria Municipal de Educação para contratações que animarão o
evento.
A decisão do prefeito foi tornada pública no dia 24 de janeiro/13. A reportagem da Folha de Araputanga
ouviu o presidente do 15º Carnatanga, Dr. Bruno Vinícius dos Santos. Ele enfatizou que o carnaval “É um
desejo da população de Araputanga e da Administração Salomé, apesar das dificuldades financeiras do
município, em parceria com o comércio local e, pensando na população, a Administração achou por bem
realizar o carnatanga para reavivar as festas no município”.
O Carnatanga, edição 2013 enfrenta, entre outros, o desafio do recurso financeiro, porque não houve
projeto da administração passada para este carnaval. Diferente de 2012, quando só houve a participação
de dois blocos, este ano, três blocos desfilarão pela avenida: Me Beija, Absolut e os Fanfarrões que
receberão quatrocentos abadás, cada um, patrocinados por uma companhia de cerveja.
Os camarotes estão sendo vendidos através do Secretário de Planejamento, Sr. Edonias Alves da Costa,
ao custo de mil reais. São 17 camarotes no total, postos à venda. Cada camarote tem capacidade para dez
pessoas.
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LAMBARI D'OESTE | LAMBARI FOLIA de 09 a 12 de fevereiro de 2013.
Participação de todos os blocos (Explosão, Rodados, Uga-Uga)

LAMBARI D'OESTE | LAMBARI FOLIA de 09 a 12 de fevereiro de 2013, participação de todos os
blocos (Explosão, Rodados, Uga-Uga), animando um dos maiores carnavais da Região Oeste
de Mato Grosso, o LAMBARI FOLIA, terá as Bandas Alto Astral, Cheiro da Bahia, Banda
Kalifornia e a Banda Buana.
Trio Elétrico com 3 mil watts já está em Pedra Preta para a 'MicaPreta', que pode ter 40
mil foliões
Tamanho do texto:
A cidade de Pedra Preta se prepara para receber foliões dos mais diversos
lugares para o carnaval fora de época da cidade, conhecido como a
‘Micapreta’, que será realizado neste fim de semana. Começando sextafeira (10), com agenda sábado (11) e domingo (12). Além desses três dias
carnavalescos, o evento trará uma novidade este ano, tendo na segundafeira (13) o encerramento da festa com um show do cantor gospel, Mattos
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Nascimento. O idealizador e organizador do evento é Edno da Macena de Farias, o Dinô, que disse à reportagem do
NMT que espera em torno de 40 mil pessoas nos quatro dias de festa. Ele relembrou ainda que a ‘Micapreta’ foi uma
forma que encontrou de montar uma festa para celebrar o aniversário da cidade, ainda no ano 1997, e que a partir
daí o evento ficou muito conhecido e caiu no gosto do povo, agora já atingindo a 17ª edição. Na segunda-feira (13)
Pedra Preta completará 37 anos e as festas de aniversário da jovem cidade iniciam com três dias de antecedência
com muita música e diversão. Segundo Dinô, o evento terá o maior trio elétrico que já esteve no Estado, com 3 mil
watts e sobre ele desfilarão as bandas Sandokam, Chama e Alto Astral. O trio elétrico desfilará na Avenida Fernando
Corrêa, que passa em frente à sede da Prefeitura. Quatro quadras serão fechadas para garantir a diversão dos
foliões. Segundo o organizador, a entrada é gratuita e aberta ao público em geral. “Quem não curtiu o carnaval em
Rondonópolis pode vir para cá que o evento vai estar a altura dos últimos carnavais de lá ou inclusive acima das
expectativas do que foi realizado em Rondonópolis nos últimos tempos”, comparou Dinô. Segundo o organizador do
evento, a festividade contará com o apoio da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PM), Corpo de Bombeiros, 50
seguranças privados e 30 banheiros químicos, para garantir um bom ambiente nos dias de carnaval.
9 de Maio de 2013 às 12:03
Trio elétrico, bandas regionais e show gospel vão animar 17ª Micapreta; festa começa nesta sexta
Prefeitura está finalizando preparativos e espera público recorde; não é preciso pagar nada para participar do
Carnaval fora de época
Gazeta MT
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pela Prefeitura de Pedra Preta. O evento já é um dos mais tradicionais da região e será realizado na região central
da cidade, com direito a trio elétrico e palco central montado em frente ao ginásio de esportes do município. A
programação será aberta oficialmente às 21 horas desta sexta-feira e prossegue até a próxima segunda-feira. Não é
preciso pagar nada para participar.
Neste ano a festa será embalada pelo trio elétrico Absoluto, que faz o circuito nordeste e já foi utilizado por grandes
nomes da música com a cantora Cláudia Leite e a banda Ásia de Águia. Conforme os organizadores, o público
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poderá optar em seguir o trio, que estará com uma banda, ou acompanhar a festa no palco fixo, que terá outra
atração musical.
Na sexta, sábado e domingo a animação ficará por conta das bandas Sandokan, Chama e Alto Astral - que vão se
revezar no palco e no trio elétrico. Na segunda-feira, último dia da Micapreta, o evento será destinado aos
evangélicos, com a apresentação do cantor gospel Matos Nascimento.
Segundo a assessoria da Prefeitura, a programação foi montada de forma a agradar todos os públicos e os
moradores das cidades vizinhas, como Rondonópolis, são convidados especiais.
Estrutura
Além do cuidado com a programação artística, a Prefeitura também adotou medidas para garantir a segurança e o
conforto das pessoas que forem participar da 17ª Micapreta. Serão instalados 30 banheiros químicos e uma equipe
da Secretaria de Saúde estará a postos para atender os casos de urgência.
A segurança ficará a cargo da Policia Militar e também de profissionais recrutados para auxiliar os policiais.
"A expectativa é de que o evento transcorra sem incidentes, mas estamos nos preparando para qualquer
eventualidade", afirmou o procurador jurídico da Prefeitura, Edno Damasceno.

Lambari D´Oeste: Confira a
programação do Carnaval 2011
Prefeitura divulga programação do Carnaval de Lambari
D'Oeste.

A prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste, divulgou a programação do
maior da carnaval de rua da região. Conforme a prefeita Maria Manea
da Cruz, a festa acontece de 5 a 8 de março.
A programação prevê shows com as bandas Alto Astral, Comunica
Som, Flor de Liz e Canta Brasil.
Uma das grandes atrações é o desfile de blocos que contará com os
blocos; Os Rodados S.A, Explosão e UGA UGA.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
Dia 05/03 – Sábado
– 21h - Abertura Oficial
- 22h - Apresentação dos Blocos
- 23h - Banda Alto Astral
Dia 06/03 – Domingo
- 22h - Apresentação dos Blocos
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- 23h - Banda
Comunica Som
Dia 07/03 –
Segunda-feira
- 21h Apresentação
dos Blocos com
Carros
Alegóricos
- 00h - Banda
Canta Brasil
Dia 08/03 –
Terça-feira
– 21h Apuração/Resul
tado Final e
Premiações.
- 22h - Banda
Flor de Liz

Formaturas 2017
Turmas de Direito, Medicina
e Estética Unic, Enfermagem e
Ciencias Contábeis Unic barão,
Administração,
Matemática,
Jornalismo e Agronomia – Univag,
além do evento mais badalado de
Mato Grosso o baile de abertura
oficial da festa de São Benedito 2014
em Cuiabá...
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Revellions
2002, 03 e 04 – Poconé
2005 – Circulo Militar Cuiabá, 2006,
Araputanga, 2007 Reserva do
Cabaçal, 2008, 09 e 10, Araputanga,
2011,
Circulo
Militar
2012
Araputanga
2013,
Porto
dos
Gaúchos, 2014 Pedra Preta 2015,
Cáceres 2016 e Reveillon da BIA
2017.

Carnavais
Nossa
Senhora
do
Livramento desde 2005, 2006,
2007,
2008,2009,
2010,
2011,2013,e
2014
e
2017,
Araputanga anos de 2009, 2010,
2011 2013, 2014 e 2015, Pontes e
Lacerda 2011, 2013 e 2014 e 2016,
Acorizal 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 e 2015, 2016 e 2017 além de
Sapezal,
Arenápolis,
Mirassol
D'oeste e Lambari D’oeste...

Há dezessete anos no mercado fonográfico, a Banda Alto Astral trabalha para fazer de
seu evento um grande e inesquecível sucesso e proporcionar a seu público alvo momentos de
diversão e muita animação.
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