Lamatumbá, video
despedida do verán para
cruzar o Miño con máis
feeeesta
A banda pecha a tempada de verán con este video
recopilatorio de imaxes dos concertos por toda a
xeografía galega e peninsular, onde cruzaron
asiduamente o meridiano para percorrer as terras
cataláns onde a banda ourensá é sempre moi ben
acollida. A banda fai unha parada no camiño para
preparar a súa seguinte viaxe ao outro lado do Miño.
Os próximos concertos en Portugal serán

•
•
•

ESTARREJA
27|11|2009 - 23:00
ÁGUEDA (PORTUGAL)
28|11|2009 - 23:00
MOAGEM (PORTUGAL)
19|12|2009 - 23:00

Podes consultar e suscribirte á axenda de concertos de
PAI Música aquí
Para ver o vídeo da despedida do verán de Lamatumbá
mira aquí

PAI Tunes - Novidade
Agora xa podes mercar
toda a música de PAI por
internet en formato dixital
e formto físico. Desfruta
dende o primeiro minuto a
túa compra.
www.paitunes.com

PAI TV
PAI Tv. Concertos, vídeos
musicais, directos,...todo
en PAITV.
Próximamente poderás
desfrutar tamén dos
directos dende
Casa de Tolos.

PAI Axenda
PAI Axenda. Os próximos
concertos, presentacións..
para que non perdas
detalle. PAI Axenda

Horra Red Oye
ente entre
evista
este
e luns a Ventura
Ve
Perez
Marriño.
Hora Red
R Oyente é o mag
gazine nocturno cap
pitaneado por
Charles Matthew (Carlos Mateo)
M
e que se em
mite en
www.rradiopai.com todos os luns ás 23h. Entrevistas,
invitad
dos, coloquios, música etc, para oiente
es que
queiran
n pasar un tempo re
elaxados na súa cassa (ou na
cama).. Este luns contará entre outros con Ventura
V
Pérez
Mariño
o (Xuiz e político) on
nde abordarán o tema
"Prostitución, el problema
a social".

AXE
ENDA PAI Música,
M
próximos eve
entos
•

•

•
•

•

•

Xov 10 de se
et Os Caruncho
os na
Festa do Marrisco (O Grove)) /
Mikinervio an
nd the Bluesma
akers na
sala Ache - Sala
S
Ache, Maríín
Sáb 12 de se
et Carlos Childe Troupe
na sala Contrabajo - Sala
Contrabajo, Vigo
Sáb 10 de ou
ut Carlos Child
de na sala
Ache - Sala Ache,
A
Marín
Ven 27 de no
ov Lamatumbá
á en
Estarreja (Po
ortugal) - Estarrreja,
Portugal
ov Lamatumbá
á en
Sáb 28 de no
Águeda, Porttugal - Águeda
a,
Portugal
Sáb 19 de de
ec Lamatumbá
á en
Moagem - Mo
oagem, Portugal

PAI Música
e-mail: noticias@paimusica.com
Telf.: 986 389138 - 666 683199
www.pai-musica.com
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