Happy Hour do Shopping Nações terá atrações duas
vezes por semana em março

Música ao vivo na Praça de Alimentação será às quintas e aos sábados

Sucesso de público, a Happy Hour do Shopping Nações Limeira ganhará mais um dia
por semana em março. Além de sábado, haverá som ao vivo também às quintas.
Artistas de vários ritmos vão se revezar no palco da Praça de Alimentação, garantindo
momentos agradáveis para os mais diversos gostos. Às quintas, o início será às 19h, e
aos sábados, às 17h.
Abrindo a programação, neste sábado (3), a atração será a dupla Any & Lucas, que tem
repertório calcado no pop rock nacional e MPB. No dia 8 de março, como parte das
comemorações do Dia da Mulher, a cantora convidada é Simone Carvalho, com muita
música brasileira. No dia 10, a animação ficará por conta de Débora & Manu, duo
especialista em samba e MPB.
A dupla João & Gazana leva seu pop rock ao Nações no dia 15 de março. No dia 17,
será a vez do samba de Gustavo Penna. Raquel Pavanelli & Irmãos Caetano agitam a
Happy Hour com samba e MPB no dia 22. No dia 24, subirão ao palco Lugão &
Claudinho, com clássicos da MPB, do blues e do jazz. No dia 29, a atração será a dupla
Marcos & Lucas, com pop rock e MPB. Fechando a programação, no dia 31, os irmãos
Marco & Renê Zannini fazem seu show com hits da banda U2 em formato acústico.
O Shopping Nações Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (LimeiraPiracicaba), 4.500. O funcionamento é de segunda a sábado das 10h às 22h e aos
domingos e feriados das 12h às 22h para a Praça de Alimentação e áreas de lazer e
das 14h às 20h para as lojas. Não é cobrada taxa de estacionamento
independentemente do período em que o veículo permanecer no local.

