RELEASE

FORRÓ ANJO AZUL - UMA TRAJETÓRIA DE SUCESSO
Donos de Hits já conhecidos no meio do forró, quando se fala
em FORRÓ ANJO AZUL logo vem em mente inovação musical. Com
bastante trabalho e dedicação da empresa Promove Shows,
tornou-se uma banda de renome nacional, conquistando por onde
passa uma legião de fãs. Sua agenda diferenciada contabiliza
uma média de 20 shows por mês em todo Brasil. Com mais de 1
milhão de cópias vendidas (entre CD´S e DVD´S) e mais de 8
anos de carreira, o FORRÓ ANJO AZUL reúne em sua discografia
09 CD´S e 03 DVD´S, além de inúmeros CD's promocionais
lançados para divulgação periodicamente. A banda trás em sua
nova formação os vocalistas: Francyne Roper, Débora Ramalho e
Willames Siqueira.
Sempre em busca do sonho e alcançando voos cada vez mais
altos, o FORRÓ ANJO AZUL firmou seu espaço no mercado musical
através do esforço em uma constante busca pela melhoria de
musicalidade e dedicação de todos os músicos, o que resultou
na conquista de mais um CD para 2014. Este trabalho marcará
uma nova fase da banda, que, em 2014 vem investindo pesado em
seus lançamentos, fazendo jus ao Slogan “Mais Romântico do que
nunca”.
A vontade de compartilhar com o público o desejo de conquista
foi tão grande que o FORRÓ ANJO AZUL vem mantendo uma carreira
sólida desde 2006. Fruto de muito talento e determinação, o
mix de forró, melodias românticas e uma pegada envolvente, vêm
conquistando o público de todas as idades. Além do seu
repertório diversificado a produção moderna impressiona. Seu
espetáculo de som, luzes e efeitos especiais misturadas às
canções, figurinos e coreografias provocam sensações que levam
seu público ao delírio. E para garantir o espetáculo, o
trabalho que acaba de ser lançado traz qualidade nas
interpretações, arranjos e um grande repertório, que faz desse
CD um dos mais completos, fortalecendo ainda mais a carreira
da banda.
Além de seu amor pelo forró e pelos palcos, seu crescimento se
deve, sem dúvidas, ao respeito pelos fãs.
Presença constante nos principais palcos brasileiros, a banda
FORRÓ ANJO AZUL continua a realizar shows pelo Brasil, pois
foi essa a missão dada a eles: Cantar e encantar para ser e
fazer seu publico feliz.

FRANCYNE ROPER
Com apenas 20 anos de idade, Francyne
é natural de Recife/PE. A Convivência
da cantora com a música começou ainda
na infância. Francyne é neta de
músico e a alguns anos atrás sua mãe
foi vocalista de uma banda de forró.
Aos 05 anos, a menina já cantava em
casa com o controle da TV. A partir
dos 17 anos Francyne iniciou a
carreira profissionalmente, cantando
em barzinhos, sempre acompanhada por
um teclado ou violão. Com o tempo as
apresentações
ficaram
mais
frequentes. Um certo dia, alguns
amigos frequentadores de um dos bares
fizeram vídeos e colocaram nas redes
sociais, foi quando tudo começou,
tendo a ajuda de muitos amigos, a
cantora chegou a ser convidada para
fazer
participações
em
shows
de
algumas bandas, como: A Favorita,
Takitá,
Saíra
(Bandas
da
região
metropolitana do Recife/PE). Francyne
considera que aprendeu muito, mas
sabe que ainda há uma longa estrada,
seu desejo é dedicar-se mais e mais
para a cada dia conquistar seu espaço
dentro do mercado da música. Hoje ela
considera uma nova fase de sua vida a
frente dos vocais do Anjo Azul e
promete
apaixonar
ainda
mais
os
corações por onde passar.

WILLAMES SIQUEIRA
Nascido em 27 de dezembro de
1988 na cidade de
Várzea
Grande – Piauí, Willames teve
suas
primeiras
experiências
musicas em bandas locais de
sua
cidade,
que
foram
fundamentais
para
sua
formação.
Por sua experiência com o
forró e trazendo na bagagem
uma
forma
diferenciada
de
interpretar, Willames chega ao
FORRÓ ANJO AZUL para unir
forças com o trabalho já
consolidado no mercado musical
forrozeiro.
Com
sangue
artístico
nas
veias, o cantor que tem como
referência o seu pai, que é
saxofonista, e sua mãe que
canta em grupos evangélicos,
ainda tem mais dois tios que
também são músicos, daí a
explicação da sua paixão pela
arte de cantar. Além de ser um
profissional
com
bastante
experiência,
Willames,
que
acumula uma extensa trajetória
no cenário musical também é um
grande compositor. Responsável
por sucessos nas bandas: “Mala
sem Alça”, “Marcas da Paixão”,
“Amor Bandido”, “Sem Stress”,
dentre
outras,
o
cantor
coleciona composições gravadas
por grandes bandas nas regiões Norte e Nordeste. Algumas delas
tiveram tanta projeção que tornaram-se títulos de shows. Com
qualidades especificas no meio musical, agora este talento vem
unir forças com o trabalho já consolidado no mercado musical
forrozeiro do FORRO ANJO AZUL.

DÉBORA RAMALHO
Natural de Campina Grande /PB.
Débora Ramalho deu seus primeiros
passos cantando na igreja logo si
via a potência e maturidade de
sua voz, pouco depois com 19 anos
de idade foi convidada a fazer
parte de um projeto que levaria o
nome da mesma, Débora Ramalho e
Banda.
Nesse
projeto
teve
a
oportunidade
de
mostrar
ainda
mais seus dotes artísticos, sendo
a compositora de boa parte das
músicas. Mais ela não parou por
aí, seu talento despertava o
interesse
dos
empresários
por
onde passava. O último trabalho
que ela fez parte foi uma Banda
Baile onde ela ganhou grande
experiência
cantando
diversos
ritmos músicas. Apesar de jovem a
Débora Ramalho chega ao Forro
Anjo
Azul
com
bastante
experiência e um talento impa,
prometendo grandes emoções aos
fãs do Forro Anjo Azul.

