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DAVE AUDÉ
Para o feriado de Páscoa, a agência Play investe na vinda de outro grande nome da música
eletrônica internacional: Dave Audé. Indicado ao Grammy 2010 na categoria “Best Remix
Recording”,o americano é famoso por produzir e r cheapest calming chews cats online
emixar faixas que se tornam grandes hits.
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PARCERIA CERTEIRA
Pela segunda vez as Female Angels se apresentaram na abertura do show de Cláudia Leitte.
Desta vez foi em Balneário Camboriú, 28.jan, em uma megaestrutura montada na Barra Sul,
reunindo milhares de pessoas. Acquista Romycin | Acquista Antibiotici buy zithromax no
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Cláudia, no backstage, inclusive brincou com as DJanes: “Eu também quero ser uma ‘Female
Angel’”. O Sexy House bem produzido e performático do projeto caiu como uma luva,
levantando a multidã o que aguardava pela cant
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Confira a matéria completa
na edição 160 da Revista DJ Sound
ou faça sua assinatura! vpxl male enhancement usa pharmacy pills antibiotic cipro
ciprofloxacin
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