U2 Cover Brasil - o melhor do U2 no Brasil
O U2 Cover Brasil é a banda brasileira
cover de U2 que tem como objetivo
resgatar no Brasil todas as musicas de
sucesso do U2 assim como as mensagens
de paz, prosperidade, critica, entre
outras; passadas por Bono e seus
companheiros.

O show preza
toda a atmosfera
performance
shows originais
próprio U2.
Bono e o Vocalista da U2 Cover Brasil,
durante o show de ambas as bandas.

por
e a
dos
do
Show da U2 Cover Brasil: dança do
Ventre na musica “Mysterious Ways”.

A qualidade musical e a semelhança de voz,
instrumental e ate mesmo a aparência dos
integrantes com o próprio U2 é impressionante
- o que faz com que o público realmente sinta
que está no show do próprio U2.
< Bono e o Vocalista da U2 Cover Brasil

O repertorio é composto de sucessos como “One”, “Sunday
Bloody Sunday”, clássicos como “With or wihout You”, “I Still
Haven’t Found”, “Where The Streets Have No Name”, sucessos
do ultimo album como “Beautiful Day”, “Elevation”, “Vertigo”, e
lancamentos do novo album como “Get on your boots”, entre
outras musicas.
Contato:

Integrantes:

(31) 8686-1138

Fabio Dragonne – Voz, Violao, Guitarra e Gaita
Gilberto Gomes – Guitarras, Violao e Backing Vocal
Cleber Paiva – Baixo e Backing Vocal
Juliano Bolson – Bateria e Backing Vocal

(21) 9351-1012
U2coverbrasil@gmail.com
www.u2coverbrasil.com.br
(site em reformulação)

Bono e o Vocalista do U2 Cover Brasil, COEXIST:
faixa na cabeça e mensagens ao público

Bono e o Vocal do U2 Cover Brasil: performance com Pedestal

Bono e The Edge - performance de ambas as bandas

The Edge e o Guitarrista do U2 Cover Brasil
Acima Bono e abaixo o Vocalista da U2
Cover Brasil

Adam e o Baixista do U2 Cover Brasil
Larry e o Baterista do U2 Cover Brasil

O U2 Cover Brasil não tem esse nome por acaso: a formação brasileira
apresenta um trabalho muito semelhante ao da banda irlandesa,
respeitando a atmosfera das apresentações e performances do U2 e
transmitindo mensagens de paz, prosperidade e crítica.
Fábio Dragonne, vocalista da banda, além de músico profissional (O.M.B.
34.794), é também ator profissional (D.R.T. 25.773) tendo participado
de musicais com Direção de Wolf Maia, Ronaldo Gutierrez, entre outros –
fato que dá solidez na interpretação de Bono.
Contato: (31) 8686-1138 – (21) 9351-1012
U2coverbrasil@gmail.com

