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Vrienden Bedankt!
Beste vriend(in) van Aventurado,

Al weer een tijdje geleden ben je door één van de leden van Aventurado 'Vriend van
Aventurado' gemaakt. We willen je nogmaals bedanken voor je steun aan onze Bateria.
Mede door jouw bijdrage hebben we het Torneio do Samba kunnen organiseren! We
willen onze eer betuigen met de 'Wall of friends' op onze website waar alle vrienden op
vermeld staan. Klik hier om naar de 'Wall of Friends' te gaan!

Aventurado speelt 'Serious Samba' bij Serious Request van 3FM!

Binnenkort zal de ondertussen welbekende inzamelactie van 3FM starten in Eindhoven:
Serious Request. Dit jaar staat de actie in het teken van de stille slachtoffers van AIDS,
de kinderen die hun ouders hebben verloren aan deze ziekte ('AIDS nam hun ouders
weg'). 3 DJ's van 3Fm zullen zich een week lang opsluiten in het Glazen Huis om
aandacht te vragen rond problematiek omtrent weeskinderen en AIDS. Onze collega's
van de sambaband Bloco Barulho hebben het initiatief genomen om met verschillende
sambabands uit Eindhoven en (ver) daarbuiten geld in te zamelen voor dit goed doel:
Batucada's against HIV. Op zondag 19 december 2010 zullen er 18 sambands in de
binnenstad van Eindhoven optreden en tegelijkertijd geld inzamelen voor Serious
Request. Vanaf 13:30u zullen de bands afzonderlijk optreden. Om 17:00u volgt een
optreden van alle bands gezamenlijk (ongeveer 300 muzikanten!) bij het Glazen Huis
op de Markt, we zullen dan Serious Samba laten horen. Vervolgens zal de cheque met

het ingezamelde bedrag worden overhandigd aan de DJ's van 3FM. Klik op het Serious
Request logo om naar de website te gaan.
Aventurado roept alle Vrienden op om Serious Request te steunen en op 19
december naar de binnenstad van Eindhoven te komen!

Torneio do Samba 2010 groot succes!

Op 12 september 2010 organiseerde Aventurado voor de 10e keer het spectaculaire
Brazilian Rythm & Dance Festival Torneio do Samba.
De weergoden waren ons niet goed gezind maar later in de middag kwam toch de
Eindhovense zon de Braziliaanse klanken vergezellen.
Tijdens deze swingende Braziliaanse middag/ -avond, die gratis toegankelijk was voor
publiek kwamen de werelden van de Salsa en Samba samen.
Er werden Salsa workshops gegeven, demonstraties Samba Aerobic en Capoeira
(spectaculaire mix van vechtsport en dans).
Een zestal semi-professionele Sambabands verzorgden de livemuziek waaronder
Bloco Barulho, Os Malandros, A Batucada, Zona Tormenta, Obras de Lota en natuurlijk
Aventurado met haar danseressen.
In de 'stralende' zon werd er door de kinderen een optreden gegeven met
eigengemaakte instrumenten, strak begeleid door de collegae van Bloco Barulho
Afsluitend werd er een afterparty gehouden met DJ Incognito, een begrip in de
Salsawereld.
Aventurado bedankt alle Vrienden voor hun bezoek en tot volgend jaar!
Klik op de poster hierboven om naar de foto's te gaan! Klik hier om de filmpjes op ons
Youtube kanaal te bekijken!

Youtube kanaal Aventurado online!
Sinds kort heeft Aventurado een eigen Youtubekanaal! Hierop staan alle filmpjes van

optredens, ons festival Torneio do Samba, en shows van collega bands en bijvoorbeeld
het Braziliaans carnaval. Wanneer je naast de naam op 'Abonneren' klikt krijg je
automatisch een e-mail als we een nieuwe film posten. Zorg wel dat je ingelogd bent.
We zullen regelmatig nieuwe films posten na optredens.

Klik op het Youtube logo hieronder om naar het kanaal te gaan!
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