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No próximo sábado, dia 13 de julho, é comemorado no Brasil o Dia Mundial do
Rock e Ubá terá diversas atrações para quem curte o gênero celebrar em
grande estilo. Como no Colégio Sagrado Coração de Maria, onde as turmas
fizeram apresentações especiais durante toda a semana, como pode ser visto
nas fotos:
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Shows
Na praça São Januário o Circuito de Cerveja Artesanal e Gastronomia
apresenta a sua edição de inverno homenageando o estilo musical.
Começando às 12h e indo até à meia noite, cervejarias de Ubá e região irão
comercializar em espaço aberto, assim como quiosques gastronômicos, todos
ao som do estilo musical do dia, com shows de Bráulio Hilário e os
Camaleões, James King e Triodo. O evento tem entrada gratuita.
Mais tarde, as 23 horas, no Pitoresco Gastropub, tem show da banda
Roxstream, que preparou repertório especial recheado de hits, que vão desde
Led Zeppelin a Scorpions, para celebrar a data.
Líder FM também entra no clima

O Noticiário

O programa Líder Rock Club, da rádio Líder FM também entrou no clima do
Dia Mundial do Rock e preparou um especial com grandes clássicos do
gênero. O programa vai ao ar na quinta-feira às 20h e tem reprise no sábado,
no mesmo horário, com mais de duas horas de duração.
O Dia Mundial do Rock, apesar do nome, é celebrado somente no Brasil e faz
alusão ao desejo de Phil Collins, um dos participantes do show Live Aid em
1985 realizado em Londres, que ainda contou com participações lendárias de
Queen, Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney, David Bowie, U2 e outros.
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