A Banda das bikes CO2 ZERO lança CD “Cantando Ecologia”

No mês de outubro a Banda CO2 Zero estará lançando seu primeiro CD
“Cantando Ecologia “ são música inéditas que falam sobre água, planeta terra,
coleta seletiva, lixo, aquecimento global, energia renovável, sustentabilidade e
muito mais....
A Banda é pioneira por fazer shows utilizando bicicletas que geram sua própria
energia elétrica com a participação do público. Fundada em 2008 a banda já
realizou mais de 90 shows movidos a pedaladas, sempre focada em eventos
ambientais, esportivos e científicos, o que lhe rendeu participações em
importantes prêmios científicos e o primeiro lugar no concurso de jornalismo de
energia renovável da TV CNN “ Pedal Sustentável”.
A CO2 Zero utiliza a musica como instrumento de educação ambiental e como
forma de incentivar as pessoas a buscarem um mundo melhor, participando da
melhoria e recuperação ambiental, da qualidade de vida, do uso de bicicletas
como meio de transporte e do uso de energias renováveis.
Além das tradicionais bicicletas geradoras de energia elétrica no palco, o
público que for ao espetáculo “Cantando Ecologia”, se deparará com torneira,
chuveiro, planeta terra e com as coreografias da APAE e do Colégio Ideal
caracterizando as músicas.
O Espetáculo “Cantando Ecologia” tem direção artística do Psicólogo Thiago
Suzigan Dagnoni, com participações especiais dos músicos João Paulo Froner
na viola, Nelson Crochi na gaita, Paulo Recchia nos teclados e no vocal infantil
Vitinho Amedi. A capa do CD também se destaca por ser criação da Artista
Plástica Luciana Mariano, que teve seus trabalhos expostos na COP-15 em
Copenhague com tema reciclagem.

A Banda CO2 Zero é formada pelos músicos José Carlos Armelin na bateria,
Kleber Vasconcelos Amedi voz e contra baixo, Maximiliano Pantano Cillo na
guitarra solo e Reginaldo Pinto de Oliveira voz e violão.
Data do espetáculo: 04 de outubro de 2013 às 20h
Local: Teatro Municipal Manoel Lyra, Santa Bárbara d´Oeste S.P.
Ingressos Antecipados á R$ 10,00 e no dia R$ 20,00
A renda do espetáculo será revertida para APAE.
Mais informações: contato@bandaco2zero.com.br
Fones: 19-992.238.715 19-991.331.966

