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Um dos maiores eventos de música eletrônica aconteceu em outubro no Sambódromo do
Anhembi, em São Paulo. A Spirit of London BLUE trouxe as atraçõ es mais Cialis pharmacy e
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Os cinquenta maiores TOP DJs foram divididos em cinco pistas - Terremoto DJ Marky &
Friends (DB), Megablast (Electro e Psy), DJ Mag (House e Techno), Freedom (Tribal e
vertentes), Spirit Stage (todos os estilos da música eletrônica)
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Os destaques dentre os gringos: Yolanda Be Cool com seu hit "We No Speak Americano" (o
tão famoso Papanamericano); Edward Mata, com seu arcordeon, levantou a galera com
"Stereo Love"; Gramophonedzie arrebentou com sua track "Why Don´t You"; Eliza G ferveu a
pista com "Summer Lie" e a live impagável do duo Eskimo & Void - Megaband, além do
projeyto alemão Eletrixx com o super hit "Tetris".
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