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Akon

Em janeiro, o rapper tem 3 apresentações confirmadas: Salvador (dia 23, no Festival de
Verão), São Paulo (26, no Via Funchal) e Rio de Janeiro (28, no Vivo Rio). Além da pegada Hip
Hop, ele vai criar clima de balada com o hit “Sexy Bitch”, da parceria com David Guetta. orlis
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The Cranberries
A banda irlan desa se reuniu how to buy drugs depois de 7 anos e resolveu sair em tour
mundial.
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Hits como “Linger”, “Zombie” e “Just My Imagination” poderão ser conferidos dias 28/jan no
Citybank Hall - RJ, 29 no Credicard Hall – SP, 31 no Chevrolet Hall de BH e 03/fev no Pepsi
On Stage de Porto Alegre.
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Confira a matéria completa
na edição 155 da Revista DJ Sound
ou faç a su antibiotic cipro ciprofloxacin a assinatura! arizona buy cialis online VPXL buy on
line
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