
  
  
  
SONOPLASTAS - RELEASE 
 
COMO SURGIU 
Em meados de 2016, na cidade de Jaú, a banda Sonoplastas surge com um propósito levar                
ao publico músicas variadas. A formação da banda é feita por músicos que já fizeram parte                
de outros projetos, com isso, todos com experiencia musical e profissional. Sempre na             
vertente do rock roll. Com o carisma e do vocalista e guitarrista Lucas Marangoni e a                
performance dos integrantes da banda, a planeia se envolve com repertório cantando junto             
todas as canções, que sempre recebem um toque da Sonoplastas. 
 
VERSÕES EXCLUSIVAS  
E quando o assunto é música, a Sonoplastas não repete fórmulas e traz em em seus                
shows, versões exclusivas de clássicos (ou não) do rock nacional e internacional. Esse é              
um diferencial da Sonoplastas. 
 
TRABALHO AUTORAL 
O trabalho autoral também é um objetivo a ser alcançado. A banda já tem um single que faz                  
sucesso em todos os Shows. Nada mudou, uma composição do Lucas Marangoni, envolve             
a plateia, que já no primeiro refrão passa a acompanhar a banda. 
Esta em andamento a composição de várias músicas que devem compor um EP com              
lançamento para 2019. 
 
TRES ANOS DE ESTRADA 
A decisão de montar uma nova banda foi exclusivamente com o objetivo de criar algo novo,                
divertido, prazeroso e original. Nesse caminho percorrido pela Sonoplastas, as          
apresentações em eventos e casas de shows são sempre um grande evento com garantia              
de publico satisfeito. O Tijuana Rock, recentemente recebeu a banda com sua nova             
formação, com o baterista Gustavo Soares. O público vibrou com todas as músicas! 
 
Contato: (14) 97400-2906 ou (14) 98141-2762 / Email: bandasonoplastas@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MAPA DE PALCO BANDA SONOPLASTAS 
 
Back Line 
01 Guitarra 
01 Baixo 
01 Bateria 
 
Ride Tecnico 
3 monitores 
2 Side L- R 
2 Microfones (1 Mic vocal e 1 mic backing vocal) 
2 pedestais (ambos girafas) 
2 pontos de energia para pedaleiras 
1 Contra Baixo: Direct Box 
Bateria (Kit Microfones: 1 caixa, 01 tom, 01 surdo, 1 bumbo, 1 chimbal) 
Saidas de energia 110V 
 
 

 


