BANDA BRASIL 70 SHOW
Fundada em novembro de 1969, na cidade de Sete Lagoas, pelo band líder João
Batista Corrêa (mais conhecido pelo seu carinhoso apelido: Dão) a Banda BRASIL
70 SHOW, desde o início de sua existência, foi sucesso ao percorrer todo o estado
de Minas Gerais, fazendo grandes apresentações na capital mineira e em várias
cidades do interior. Nesta época, já era referência no cenário musical, ao participar
de festas de casamentos, formaturas, bailes de debutantes, convenções
empresariais e shows de toda espécie, chegando a totalizar ao final da década de
70, mais de 1500 apresentações.
Na década de 80, a banda começou a trilhar novos caminhos, fazendo
apresentações no Distrito Federal, e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro,
Bahia, Espírito Santo, Alagoas e Goiás. Nesse período, João Batista Corrêa criou a
empresa J. James Produções Artísticas, com o intuito de administrar com mais
eficiência a banda e outros negócios agregados que cresciam a cada ano.
Um dos momentos marcantes da história da banda foi a apresentação ao lado da
famosa Orquestra Internacional de RAY CONNIFF, show realizado na Serraria
Souza Pinto, Belo Horizonte, no encerramento do Congresso Nacional da Câmara
de Diretores Lojistas. O sucesso foi tamanho, que a banda passou a ser presença
indispensável nos grandes eventos que aconteciam.
A Banda BRASIL 70 Show consolidou-se, enfim, como uma das melhores bandas
de bailes e shows do país, tendo sido destaque das revistas VEJA e CARAS, pelo
brilhantismo de suas apresentações e performance única.
Presente nas maiores festas de formaturas de Belo Horizonte e do Estado, entre
elas a de Medicina da UFMG por mais de 35 anos consecutivos até 2017; Juiz de
Fora, Viçosa, Alfenas, Ipatinga, Governador Valadares, Montes Claros, Sete Lagoas,
Ouro Preto, Mariana, Sao Del Rey, Diamantina, Uberlandia, Franca e outras; Troféu
Carlos Drummond de Andrade; apresentações no Hotel Quitandinha em Petrópolis,
Grande Hotel de Araxá, a banda totalizou mais de 5.000 apresentações realizadas.

A Banda Brasil 70 Show hoje
Sempre se atualizando, a Banda BRASIL 70 Show gerida pela J. James Produções
Artísticas, mantém hoje uma performance seguindo as tendências do Show
Business, inovando ao contratar novos membros para o cast artístico, mantendo a
qualidade, beleza e jovialidade das apresentações.

Por tudo isso a Banda Brasil 70 Show continua a encantar milhares de pessoas nos
melhores eventos em que se apresenta. O novo visual, o repertório atual e
diversificado e os músicos de primaz qualidade, são atrativos para os contratantes
e garantia de sucesso de público.
Banda Brasil 70 Show: Impossível não se apaixonar!!!

