
 

 

Sabe aquele filme que você assistia na Sessão da Tarde cuja 

trilha sonora não saía da sua cabeça? 

Sabe aquele vinil que você tinha e não saía da sua vitrola? 

Lembra-se daquele K-7 que vivia rodando no seu toca-fitas? 

Se você pensou que essas lembranças ficaram no passado, 

você está redondamente enganado... 

Já pensou em poder ouvir essas músicas num formato diferente 

em versões surpreendentes e originais? 

Já pensou em poder fechar os olhos, trazer de volta suas 

melhores lembranças da infância e juventude? 

Já pensou em poder papear com seus amigos e familiares sobre 

as boas recordações e fatos de que aquela música te fazia 

lembrar? 

Temos certeza que sua resposta será SIM. 

O Lacoustica Sessions representa tudo isso. Com um show em 

formato acústico diferenciado, o grupo buscou nas melhores 

memórias afetivas de uma geração a trilha sonora ideal para te 

oferecer. 

Ao revisitar clássicos nacionais e internacionais da música pop 

com uma roupagem única e original, o grupo se preocupou em 

surpreender seu público e ainda assim fazê-lo cantar essas 

músicas durante toda sua apresentação. A união entre violão e 



 

violoncelo com a doce e suave voz de Cristiano Moraes 

consegue atrair a atenção dos ouvidos ávidos por lembranças 

musicais. 

Ainda está na dúvida? 

Visite nosso canal no YouTube e assista aos nossos clipes. 

Acesse seu serviço de streaming musical preferido e digite 

Lacoustica Sessions na pesquisa. Estamos em cerca de trinta 

plataformas musicais. 

Clique nos ícones superiores ou inferiores da primeira página 

desse release para acesso imediato. 

Lembrem-se: 

“Os melhores anos não se vão jamais.” 

(Lacoustica Sessions) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

https://www.facebook.com/lacousticasessions
https://www.instagram.com/lacousticasessions/
https://www.youtube.com/channel/UCfdfTAxs8HlZCpOiOrQTwoQ
https://open.spotify.com/artist/0RlmIuOS6g6LF7HTImyU1c?si=FUKk_Rp-S76KtESBrgnlMw
http://www.lacousticasessions.com


 

 

Cristiano Moraes               André Céia                 Lucas Tabelli           Luan Fernandes 

  (Voz e violão)          (violoncelo e violões)             (violões)                 (percussão) 
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https://www.youtube.com/channel/UCfdfTAxs8HlZCpOiOrQTwoQ/videos
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CONTATOS 

e-mail: lacoustica2@gmail.com 

telefone e WhatsApp: 21 99569-1942 (André Céia) 

 

“A melhor época não se vai jamais.” 
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