APRESENTAÇÃO

Prezados,
Apresentamos, por meio deste documento, os trabalhos
desenvolvidos pelo Projeto MP Live, no que tange à
prestação de serviços musicais/artísticos do projeto.
Nas páginas seguintes, será possível verificar, dentre
outros, um briefing do projeto, delimitação e especificação
dos trabalhos desenvolvidos.
Registramos, por fim, que esta apresentação destina-se
tanto para possível contratação para
shows/apresentações, quanto para parcerias publicitárias e
comerciais.

Esperamos que essa apresentação contenha as
informações necessárias e de seu interesse para que
possamos alinhar nossos trabalhos e parceria da melhor
forma possível, e registramos, desde logo, que será uma
grande satisfação trabalharmos juntos.
Ficamos à inteira disposição para lhes prestar quaisquer
outras informações adicionais.
Atenciosamente,
Projeto MP Live

A ideia do Projeto MP Live surgiu em 2013, em Campinas
O Projeto MP Live foi construído em cima da ideia já
(SP), quando Bruno D. Fernandes e João Martins, integrantes
conhecida
de live vocal, composto por 02 (dois) integrantes:
da banda Maria Palheta, perceberam a alta do mercado
Bruno D. Fernandes (DJ e guitarrista) e João Martins
eletrônico e, aproveitando que já tocavam nos shows da
(vocalista),
combinando sets eletrônicos eletrizantes com
Maria Palheta as principais músicas do cenário
eletrônico/EDM, desenvolveram esse projeto paralelo para instrumentos eletrônicos, acústicos e efeitos visuais ao vivo
com uma energia e interação incrível com o público .
atender as principais casas noturnas e eventos voltados para
música eletrônica do país.
Os integrantes do Projeto MP Live buscam sempre uma
grande movimentação de palco e integração com o público,
de forma que além de boa música (house/eletrônico e
Ao longo do desenvolvimento dos trabalhos e apresentações,
o Projeto MP Live se solidificou no cenário artístico/musical versões remixadas e medleys da música pop), obtenha-se a
melhor performance de palco possível.
nacional de forma criativa e inovadora, tendo como elemento
chefe a interação com o público.

O Projeto MP Live é composto por 02 (dois) integrantes,
que são referência no mercado da música nacional e que
possuem know how e bagagem suficiente para qualquer
tipo de apresentação. São eles:

João Martins

Bruno Dias Fernandes

Segue abaixo uma pequena parte das referências e influências
que compõem o set list executado no Projeto MP Live em seus
shows:
Avicci
David Guetta
FloRida
Calvin Harris
Steve Aoki
Dimitri Vegas & Like Mike
Nicky Romero
Foo Fighters
One Republic
Coldplay
Red Hot Chilli Peppers
Swedish House Mafia
The Wanted
Kate Perry

A equipe MP Live terá como contato e responsável direto pela
prestação dos serviços, o Sr. Bruno Dias Fernandes. Ele
pode ser contatado pelos telefones:
(19) 99259.6163 (TIM) / (19) 99981.1329 (VIVO)
E-mail: contato@mariapalheta.com.br
Para uma visão mais completa dos trabalhos, material e
integrantes do Projeto MP Live, sugerimos uma visita ao
nosso Website, www.projetomplive.com.br .
Colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer informações
adicionais que se façam necessárias.

Obrigado!

