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BLOG. IBIZA FOREVER by Pablo Palumbo 24/08/12

• Space Richie Hawtin, ENTER,

Vários artistas foram confirmados.

Richie Hawtin incluindo Grimes, Nina Kraviz , Ben Klock y The Martinez Brothers.

Se trata de ENTER, a residencia de Richie Hawtin na Space Ibiza.

Durante doze semanas desfilam artistas como: Paco Osuna, Ambivalent, Click Box, Hobo,
Barem, Mathew Jonson, Carl Craig, Dubfire, Josh Wink, Radio Slave
…Junto com algumas interessantes surpresas como la a indie
Grimes y Sven Vath
, que deixou a (Amnesia) para tocar na Space no dia 09 de agosto.

Outros artistas destacados sao: Maya Jane Coles, Nina Kraviz, Damian Lazarus, Daniel
Miller do sello Mute e los residentes de Berghain: Marcel Dettmann y Ben Kloc
k.
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Eu estive ontem dia 23 de agosto depois de tocar no Hotel da Pacha onde estamos realizando
a festa … todas quintas, e fomos para Space e por lá passamos com
Fernando Link Sócio
no projeto da festa no
Hotel da Pacha
e famoso promoter Argentino da Ilha a mais de 12 anos e por la figuras como
Josch dono do Km5
e com seu Techno envolvente Richie Hawtin levou a Space as alturas, considerada a noite
number 2 em Ibiza vale a pena visitar quem estiver na Ilha…

E no dia 24 de agostoestivemos presentes na noite Number one por muitos!

MUSIC ON , DJ Marco Carola

• Dica Musical :

Jan Blomqvist - Something Says

• PARABÉNS – Atzaro Beach restaurante em Cala Nova disco e nu disco com um ambiente de
Ibiza dos anos 70.

• ALERTA – Esta quase acabando a temporada venham logo, falata 1 mês e alguns dias!!!

• David Guetta e Cathy Guetta 20 anos juntos em Ibiza
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Estavamos jantando em um restaurante atrás da Boate mais elegante cobiçada do mundo Lio,
em um restaurante chamado
CALMA
, e derrepente percebemos uma grande movimentaçao e nos demos conta que se tratava-se
do últimos acertos para um grande casamento e descobrimos de pronto que tratava-se da
comemoração de 20 anos de casamento do
DJ Frances David Guetta
e sua fiel e poderosa esposa
Cathy Guetta.

Parabéns eles chegaram em um Barco a Vela, e fazendo parte da decoraçao um presente
enorme contendo um enorme headphone e antes de que os paparazzis chegassem
registramos o
enorme fone de ouvido que teria
que ser uma surpresa a todos convidados em primeira mão para
a DJ Sound heheh!!!!!!!

Posso nao gostar muito das músicas do David Guetta, mas tem que reconhecer que o cara é
UM MAESTRO
!!!

www.pablopalumbodj.com

pablopalumbo@hotmail.com
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