Anthology  Release
Com a experiência de mais de mil shows em seu currículo, desde 2002, nas apresentações da Anthology
o público participa de uma nostálgica viagem aos anos 60, ouvindo os detalhes e timbres vocais e
instrumentais das músicas gravadas pelos Beatles, sem deixar de lado toda a energia que sempre fazia
parte de cada show dos garotos de Liverpool.
A Anthology acabou se tornando a única banda mineira a participar de todos os mais importantes
Festivais Internacionais de Bandas Cover dos Beatles: International Beatleweek 2016 (Liverpool,
Inglaterra), Latin America Beatleweek 2013 (Buenos Aires, Argentina), além da BH Beatleweek (em
todas as suas edições, 2013, 2014, 2015 e 2016), Festivais em São Paulo, São José do Rio Preto e
Ribeirão Preto, que também fazem parte do extenso currículo da banda. Shows especiais em teatros
sempre foram uma tradição para a banda, que, em 2004 e 2005 teve lotações esgotadas no Palácio das
Artes, além de outras apresentações que marcaram sua história, como as do Teatro da Biblioteca Pública
de MG e a do Cine Theatro Brasil Vallourec.
Grandes diferenciais mostrados pela Anthology envolvem a ampla divulgação de seus shows
abertos ao público, através das redes sociais (Página no Facebook com o maior número de seguidores
entre as bandas cover dos Beatles brasileiras, com mais de 50.000 pessoas), uma presença de palco
inigualável, um vasto repertório, em constante atualização, que varia de acordo com o estilo de cada
show. Com isso, as apresentações são sucesso em qualquer tipo de evento: bares, boates, pubs,
formaturas, casamentos, aniversários, festas de empresas e clubes.
Atualmente, o grupo mantém uma parceria duradoura com o Circuito do Rock, em BH, onde se
apresentou, pela primeira vez, em 2005, no Lord Pub, além de casas como o Opinião Pub, de Sete
Lagoas (desde 2008), o Amsterdam Pub (desde 2012) e Tauá Resort Hotel (Araxá e Caeté), onde fazem
shows na programação de férias, desde 2011, sempre em julho e janeiro.
Além de toda a qualidade de uma banda com muitos anos de estrada, garantia de sucesso em
qualquer tipo de apresentação, a Anthology ainda dispõe de equipamentos de sonorização profissional,
bem como estrutura de palco e iluminação, o que traz grande facilidade logística e financeira para
contratantes e produtores.
A Anthology permite ao público sentir todo aquele espírito da rebeldia, psicodelismo e inocência
dos anos 60! Fica aqui o nosso convite a todos que queiram reviver a emoção e riqueza da banda que
sempre terá seu lugar na história: THE BEATLES!
Canais de divulgação e mídias sociais da banda, em constante atualização:
http://www.anthology.com.br
http://www.facebook.com/bandaanthology
http://www.youtube.com/anthologyband
http://twitter.com/bandaanthology
https://www.instagram.com/bandaanthology/

O que dizem sobre a Anthology?
"A Anthology é o máximo! Uma banda de rapazes talentosos e de gosto simplesmente indiscutível. Tive a
oportunidade de vêlos tocando algumas vezes e o privilégio de participar de duas "canjas" deliciosas, que muito
me honraram. Inteligentes e espertos, juntaram seus talentos às canções mais lindas do mundo, e só podia dar
no que deu: o show deles é um verdadeiro espetáculo! Oh, Yeah, Yeah, Yeah!!!"

Affonsinho (cantor, compositor, guitarrista, fundador da banda Hanói Hanói, sucesso nos anos 80)

"Quando conheci a Anthology, fiquei feliz com o nível de exigência e perfeccionismo que a galera gostava de
buscar, e pensei: são tão doentes quanto nossa banda (a antiga Glass Union: Vlad, Eu, Bicudo, Flávio e Sylvio)!
Bom, para qualquer beatlemaníaco, ser chamado de doente (maníaco) é algo, no mínimo, bom! Então, tive a
oportunidade de substituir um ou outro deles, participar em shows e tocar cello, baixo e cantar com eles. Hoje,
posso considerálos, todos, meus amigos, coisa que o amor à música dos Beatles é capaz de fazer tão bem!”

Rodrigo Garcia (regente do coral da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e guitarrista da banda
Cartoon)

Contratantes
"Nada melhor do que trabalhar com uma banda que vê cada apresentação não apenas como um show, mas como
um evento. Dentro e fora do palco, profissionalismo ímpar: pontualidade, educação, comunicação e entrega,
realizando mais que um simples show contratado  uma verdadeira parceria. Somada a todo este
profissionalismo e competência musical, a paixão pela obra dos Beatles dá o tom do espetáculo, que agrada aos
amantes de cada fase da carreira de uma das bandas mais, mais... Bom, são os Beatles. Mais de uma década de
trabalho e um nome de incontestável respeito. À Anthology, prefiro parafrasear os próprios Beatles que, quando
perguntados por Lennon sobre o próximo destino da banda, respondiam: 'to the top, Johnny, to the top!'"

Bruno Vilaça, produtor musical do Circuito do Rock  BH

“Contratei a banda, em 2013, para um evento semiacústico aberto aos associados, em uma tarde de sábado.
Show super agradável, equipe profissional e qualidade inquestionável. Parabéns e sucesso sempre!”

Rodrigo Anjos, Minas Tênis Clube (Festa para associados)

“Conheci a Anthology em 2004, e um dos momentos mais marcantes foi o show que vocês deram no fundo do
baú, em Janeiro daquele ano. Nós fomos ao show logo depois da nossa colação de grau, e esse dia foi tão
especial que para mim a colação chegou a ser melhor do que o Baile. A partir daí, venho acompanhando vocês
sempre que posso. No meu aniversário de 30 anos, a única exigência que eu tive ao organizar a festa foi que o
lugar pudesse ter banda, pois eu já tinha certo que iria contratar vocês. Esta festa foi realmente muito especial
para mim e para todos os convidados e a presença de vocês deu um toque "liverpool" que marcou a festa, sendo
comentado até hoje. Não vejo a hora de chegar nos 40!”

Juliana Lopes (Aniversário – 2012)
“Estive junto à banda Anthology em um casamento, em abril de 2013, e o casamento foi um sucesso. Os meninos
da banda são uns amores, sem falar também na excelente qualidade do trabalho e pontualidade, tanto para os
ensaios técnicos quanto para o horário do show. Foi tão grande o sucesso que os convidados pediram bis. Foi
muito gostoso todo o trabalho, ainda mais escutando uma musica de qualidade.”

Cláudia de Paula, cerimonial Mundo de Ideias (Casamento – 2013)
“Como sou um Beatlemaníaco, foi difícil achar uma banda de tanta qualidade para tocar as músicas da melhor
Banda de todos os tempos. No dia 28 de setembro de 2013, a Banda Anthology fez transbordar felicidade em
mim, por isso quero agradecer todo o carinho, profissionalismo e caráter dos integrantes da Banda Anthology.”

Rafael Pêty (Aniversário – 2013)
“Foi logo após um delicioso show da Anthology, que já conhecíamos através do amigo Marcelo Thomé, produtor
musical e baixista da banda, que decidimos que seria essa a banda da nossa festa de casamento. Nossa escolha
não poderia ter sido mais feliz. Desde o primeiro contato até os acertos finais, tratamos como uma equipe séria e
de profissionalismo irretocável; à altura da música que eles proporcionam. Foi emocionante celebrar nossa
união ao som dos Beatles pelas mãos e pela voz da Anthology; todos os convidados curtiram muito o show, e até
hoje recebemos elogios por nossa escolha musical. Agora repassamos todos esses elogios a vocês, com o nosso
profundo agradecimento por tornarem o 08/09/2012 um dia mágico em nossas vidas. Com muito carinho, Carol
e Vitor.”

Carolina Quintão (Casamento – 2012)
“Depois de varias pesquisas de bandas cover de Beatles em Belo Horizonte, optei por contratar a banda
Anthology para tocar no meu aniversario. Desde o primeiro contato, a banda foi super receptiva, aberta a
sugestões e com um repertório realmente incrível. O evento foi um sucesso, com som de alta qualidade,
compromisso com horário e termos do contrato, tudo isso somado à irreverência, alegria e paixão
compartilhada pelos Beatles! Hoje sou fã da banda, e sempre que possível estou presente nos shows. Sucesso
total, Anthology!”

Débora Garcia (Aniversário – 2012)

“Ter a Anthology tocando em nossa casa foi um momento mágico. Nossos clientes ficaram maravilhados com a
qualidade da banda, e a recepção foi maravilhosa. A emoção rolou solta durante toda a noite. Poder contar com
a qualidade, o profissionalismo, o cumprimento dos horários agendados, e ainda com o carisma dos garotos, foi
um prazer para o Santo Graal.”

Robson Enes, proprietário do espaço cultura Santo Graal em Lavras Novas/MG (Festa aberta –
2012)
“A Anthology sabe como nenhuma outra banda Beatles Cover aliar qualidade musical impecável, com o
repertório perfeito para cada ocasião. Contratamos a banda em nossas temporadas de férias há mais de 3 anos e
pretendemos seguir por um bom tempo com esta parceria de sucesso!”

João Chequer, diretor operacional da rede Tauá Resorts (Festas para hóspedes, desde 2011)
“Conheci a Banda meio que por acaso, uns três anos atrás, em pesquisa na Internet quando queria um pouco de
Beatles em uma festa na fazenda. E foi em uma "lona de circo", lá na roça, que conheci e apaixoneime pelo som
deles. De lá para cá já foram quatro apresentações contratadas por mim e mais três por indicação direta minha.
BOM DEMAIS! IMPERDÍVEL!”

Marcus Bicalho (Aniversário e outras festas, desde 2009)
“A banda Anthology foi muito solícita desde o primeiro contato. O grupo é muito profissional. Cumpriram todos
os procedimentos e horários do evento. O show foi maravilhoso com grande repercussão pelo público. É
interessante como são fiéis aos arranjos originais dos Beatles! Estamos muito satisfeitos com o grupo e
pretendemos têlos conosco nos próximos eventos.”

Cindra Gomes, produtora de eventos da Estrala Brasil (Eventos)

