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Banda calypso as 20 mais download. Banda mais premiada do mundo. Bebe mais feio do mundo. Que pasaria si la tierra dejara de girar. Banda calypso as 20 mais sua música.
As 20+ Coletânea musical de Banda Calypso Lançamento 15 de março de 2006 (2006-03-15) Gravação 1999–2003 Gênero(s) calypso cúmbia zouk lambada Formato(s) CD Gravadora(s) MD Music Produção Ximbinha Cronologia de coletâneas musicais de Banda Calypso 20 Super Sucessos(2005) 100%(2007) As 20+ é uma série que consiste de
coletâneas de vários artistas lançadas pela editora discográfica MD Music. A coletânea com as 20 melhores canções da banda musical brasileira Banda Calypso até então foi lançada em 15 de março de 2006.[1] Trata-se de um relançamento do primeiro álbum de complicação da banda, Os Maiores Sucessos, que, além das 16 faixas existentes –
reunindo hits de seus três primeiros álbuns, sendo eles Banda Calypso, Ao Vivo e O Ritmo Que Conquistou o Brasil! –, foram incluídas quatro faixas de seu quarto álbum, Volume 4. A coleção recebeu certificação de disco de ouro,[2] tendo vendido cerca de 400 mil cópias.[3] Desempenho comercial As 20+ fez sua primeira aparição entre os álbuns
mais vendidos no Brasil no ranking da revista Época em 20 de abril de 2006, estando na posição de número 13.[4][5] Em 26 de abril, deu uma subida para a décima colocação.[6][7] Em 8 de maio de 2006, alcançou o terceiro lugar, se tornando seu pico.[8] O álbum recebeu certificação de disco de ouro pelas 50 mil cópias vendidas.[2] Ao todo, vendeu
cerca de 400 mil cópias.[3] Lista de faixas N.º TítuloCompositor(es) Duração 1. "Pra Te Esquecer" Batista Lima 4:13 2. "Fala pra Mim" Louro Santos Tinho 3:41 3. "Imagino" Chrystian Lima Ivo Lima 3:40 4. "Paquera" Marquinhos Maraial Beto Caju 3:45 5. "Príncipe Encantado" Marquinhos Maraial Beto Caju 3:42 6. "Dançando Calypso" Carla
Maués Josiel 3:03 7. "Odalisca" Edílson Moreno 3:11 8. "Estrela Dourada" Marquinhos Maraial Beto Caju 4:04 9. "Cúmbia do Amor" Tonny Brasil 3:54 10. "Vendaval" Adilson Ribeiro 2:40 11. "Dudu" Tonny Brasil 3:57 12. "Esperando por Você" Tonny Brasil 4:09 13. "Senhorita" Ximbinha Nilk Oliveira 4:04 14. "Só Vai Dar Eu e Você" Beto
Barbosa 3:04 15. "Mil e Uma Noites" Jomasan 3:42 16. "Sem Medo de Falar" Aldo Luis 2:50 17. "Maridos e Esposas" Chrystian Lima Ivo Lima 4:14 18. "Fórmula Mágica" Tonny Brasil 3:43 19. "Disse Adeus" Ximbinha Tonny Brasil 4:02 20. "Como uma Virgem" Chrystian Lima Ivo Lima 4:08 Duração total: 1:13:46 Certificações e vendas País
Certificação Vendas Brasil Ouro[2] 400,000[3] Referências ↑ «As 20 +». Apple Music. Consultado em 24 de agosto de 2020 ↑ a b c [1] ↑ a b c «Banda Calypso». Musica Popular Brasileira. Consultado em 23 de agosto de 2020 ↑ «Lista dos CDs mais vendidos na semana». Época. Globo.com. 20 de abril de 2006. Consultado em 29 de agosto de 2020
↑ «Lista dos CDs mais vendidos na semana». Época. Globo.com. 24 de abril de 2006. Consultado em 29 de agosto de 2020 ↑ «Lista dos 50 CDs mais vendidos na semana». Época. Globo.com. 26 de abril de 2006. Consultado em 29 de agosto de 2020 ↑ «Lista dos 50 CDs mais vendidos na semana». Época. Globo.com. 28 de abril de 2006. Consultado
em 29 de agosto de 2020 ↑ «Os CDs mais vendidos na semana». Época. Globo.com. 8 de maio de 2006. Consultado em 29 de agosto de 2020 Ligações externas As 20+ (em inglês) no Discogs Este artigo sobre um álbum da Banda Calypso é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. Portal da música Obtida de " Joelma e Chimbinha se
conheceram há quase duas décadas na casa de um amigo em comum. A princípio, a cantora queria produzir o seu primeiro CD com um dos mais renomados produtores da capital Belém, o guitarrista Chimbinha. A sintonia dos dois foi tão boa que, no ano de 1999, formaram a Banda Calypso que hoje é uma das mais conhecidas nacionalmente e até
fora do Brasil pelo seu ritmo contagiante e brasilidade. Mas para completar 15 anos de história, a trajetória não foi fácil. No começo da carreira, a divulgação era feita de boca em boca. Os artistas compareciam de rádio em rádio pelas regiões Norte/ Nordeste entregando o seu disco, mostrando o seu trabalho e pedindo para tocar as músicas. As
apresentações eram realizadas regionalmente também. Até que graças ao talento, força de vontade e perseverança, Joelma e Chimbinha romperam as barreiras da região e se tornaram conhecidos e queridos pelo público nacionalmente.De lá para cá, são 21 CDs lançados, 7 DVDs, prêmios importantes da música brasileira, indicações ao Grammy,
trilhas sonoras de filmes, seriados e novelas, turnês nacionais, internacionais (Europa, EUA, África, etc) e mais de 15 milhões de discos vendidos. Além disso, a Banda Calypso é o único artista brasileiro que possui o prêmio Diamante Quíntuplo pela venda da marca de 500 mil cópias do DVD ?Calypso pelo Brasil? no período de duas semanas.Durante
esses 15 anos de história, também foram realizados grandes encontros e parcerias musicais com grandes artistas da nossa música como: Amado Batista, Reginaldo Rossi, Fagner, Paralamas do Sucesso, Bruno & Marrone, Frank Aguiar, Latino, Nando Reis, Chiclete com Banana, Aviões do Forró, Leonardo; além do artista internacional Anselmo Ralph,
cantor angolano presente no DVD gravado na Angola em 2011. O ritmo contagiante influenciado pelo calypso, carimbó, cúmbia, merengue, bachata entre outros, presente nas melodias e batidas da Calypso, embala grandes momentos do público brasileiro. Entre os maiores sucessos podemos destacar: ?Pra Te Esquecer?, ?Maridos e Esposas?, ?
Temporal?, ?Dançando Calypso?, ?A Lua Me Traiu?, ?Isso é Calypso?, ?Tchau Pra Você?, ?Cúmbia do Amor?, ?Doce Mel?, ?Xonou Xonou?, ?Vida Minha?, ?Chá de Maracujá?, ?Sem Direção?, ?Entre Tapas e Beijos?, ?Me Beija Agora?, entre outras. Além das canções, a Banda Calypso se destaca pela sua linha de frente: a presença do produtor e
guitarrista Chimbinha, que já foi eleito o ?guitarrista dos sonhos? pela MTV e a cantora Joelma, que além de ter um timbre de voz inconfundível, também cuida de todas as coreografias e figurinos do show.?Nossa, nunca pensei que chegaríamos aos 15 anos de carreira. Era um sonho tudo isso que vivemos hoje e, graças a Deus e aos nossos fãs, nossos
presentes que papai do céu nos deu, podemos comemorar muito e agradecer! Fazemos tudo com muito amor e carinho para vocês!?, comenta Joelma. Para Chimbinha, essa trajetória tem muitos momentos especiais?São tantos momentos felizes, tantas recordações de tudo que já passamos. Queremos agradecer primeiro a Deus, aos nossos fãs e aos
grandes parceiros como contratantes de shows, radialistas, pessoal da imprensa, entre outros, todos muito importantes pra nossa carreira. Tem mais novidades chegando por aí, aguardem!?, comenta o guitarrista.?Essa é a guitarra que faz o sucesso da música paraense há 15 anos. Isso é Calypso!? - JoelmaCuriosidades:- A banda que vendeu mais
discos de forma independente antes de assinar um contrato com uma gravadora.- Joelma e Chimbinha receberam no dia 26 de outubro de 2009, em uma cerimônia muito concorrida na Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco o honroso Título de Cidadãos Pernambucanos.- Em 2011 a banda foi convidada a participar do Festival Internacional
da Música do Sumbe, em Angola, ocasião que gravaram o 6 DVD da carreira.- A banda ganhou um quadro no programa do Domingo Legal chamado "Calypsomania" onde trazia as historias dos fãs da banda, sobre suas aventuras, loucuras, e curiosidades ocorridas no show.-Em 2007 segundo a Datafolha a banda Calypso e a dupla Zezé di Camargo &
Luciano, foram apontados como os artistas mais ouvidos no País.-Em 2008, Chimbinha foi eleito o guitarrista da ?Banda dos Sonhos? da MTV.-Em 2012, Joelma foi eleita a segunda celebridade mais amada do Brasil, com mais de 300 mil votos populares.- Fizeram versão em inglês para a música ?Acelerou? (Accelerated) para um filme de
Hollywood.Saiba mais sobre o casal Joelma e Chimbinha:JOELMAOs bares de Almeirin, cidade interiorana do Pará, emprestaram a Joelma os seus primeiros palcos. Foi em sua cidade natal, que ela com apenas 19 anos cantou seus primeiros refrões. Com uma voz doce e suave, logo se tornou conhecida no circuito musical de Belém. Além da música,
Joelma também traz a dança nas veias e, com um estilo ímpar de dançar, hoje ela faz todo o país balançar e acompanhar cada coreografia que ela cria para os sucessos da Calypso. O figurino também é algo que despertou o interesse de Joelma e por isso ela sempre acompanha a criação das roupas que ela e seus bailarinos utilizam nos palcos. Com
uma agenda pra lá de apertada e uma carreira profissional galgada nessas três atividades, ela ainda arruma tempo para cuidar dos filhos. Mãe cuidadosa, ela separa de dois a três dias na semana para cuidar da educação e da saúde de seus filhos.CHIMBINHAAntes de se tornar o maestro e guitarrista da Banda Calypso, Chimbinha produzia e
colocavaseu som em CDs de outros artistas. Sua carreira começou cedo e aos 12 anos já tocava seus primeiros acordes, encantando quem o ouvia. ?Unanimidade onipresente?. Assim foi definido pela revista Showbizz, muito antes de se tornar amplamente conhecido pela crítica e pelo público. Já o antropólogo Hermano Viana, numa entrevista à
revista Trip, considerou o paraense como um dos melhores guitarristas do país, independentemente do ritmo que toca. Hoje, a guitarra de Chimbinha é conhecida no Brasil e no mundo. Tímido, é daqueles que sobe no palco, faz seu trabalho e volta pra casa para cuidar dos filhos. A música e a família são as duas paixões de sua vida. Nos shows ou nos
discos, a seleção de repertório é algo que divide com a esposa, companheira e sócia Joelma.
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