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Banda na escola!
Imagine se, no intervalo entre as aulas, tivesse uma banda tocando no pátio, #poucolegal? É isso que a No Hands, do interior 
paulista, faz! “A ideia surgiu de uma amiga, que nos fez lembrar do tempo de colégio. O projeto é gratuito e está sendo maravilhoso, 
sentimos uma energia muito positiva em todas as escolas”, contam os garotos. O pop/rock deles agradou tantos alunos por aí que a 
banda fechou contrato com o Midas Studio, mesmo pelo qual já passaram CPM22 e Biel. Prometem, hein!

Nova cara do axé
A cantora Bia Lopes se 
apresenta desde pequena 
e, agora, está lançando seu 
primeiro EP. O ritmo escolhido? 
Muuuito axé! “Tenho encanto 
pelos artistas baianos. O 
swing, o modo de cantar e o 
ânimo são admiráveis! Cresci 
com um gosto eclético, mas 
o axé sempre chamou minha 
atenção”, fala. Quer se animar 
com a fofa? Dá play em 
Mais Uma Noite Com Você, 
canção que ela mesma 
compôs. Talento!

Sertaneja 
pra valer
Se você é mais team moda 
de raiz do que arrocha, 
precisa ouvir Bruna Viola. A 
garota, de 22 anos, é dona 
de um vozeirão! “Você tem 
que colocar o sentimento 
quando canta: cada moda 
expressa uma história”, diz. 
Nos planos da sertaneja, 
também estão a gravação 
de um DVD e, segundo ela, 
“levar cada vez mais longe o 
nome da viola caipira”.

Agitamos 
seu recreio!

Bora escrever? 
Ana Beatriz Brandão tem 
só 15 anos, mas já possui 
dois livros publicados! 
O feito não é tão 
simples: ela precisa 
organizar a rotina 
pra escrever + dar 
conta de tudo. “Sempre 
tenho que faltar em 
compromissos com 
amigos para ir a 
algum evento”, 
conta a autora 
de Caçadores De Almas e 
Sombra De Um Anjo. Fo
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“Minhas músicas são o 
meu dia a dia. Não sou 
bom em ficção, eu falo 
mais verdades. Neste 

disco, estão escritos meus 
últimos dois anos, é como 

um blog musicado”, 
Esteban, ex-Fresno, sobre seu 

segundo álbum, Saca La Muerte 
De Tu Vida. O novo trabalho foi 

feito totalmente por meio de 
crowdfunding (quando os fãs 
financiam um projeto de que 

gostam). Ponto para o cara!
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