COVER OFICIAL DO BON JOVI REALIZA APRESENTAÇÃO ÚNICA EM SÃO PAULO COM
ORQUESTRA SINFÔNICA.

A These Days – banda cover oficial do Bon Jovi – realiza seu show mais importante em 17 anos
de história. O dia 12/02/2022 será marcado como o show de despedida do guitarrista Carlos
Cassim, fundador da banda. Depois de 27 anos atuando como músico, Cassim vai se aposentar
da carreira musical e escolheu o Teatro Bradesco como palco desta celebração.
O show terá a energia Rock n’ Roll da banda completa no palco com o grande diferencial da
Orquestra Sinfônica que conta com regência da maestrina Marianna Ruggiero e direção musical
de Viccenzo Sampaio. Em 2020 esse mesmo espetáculo lotou o Teatro Bradesco e foi um
grande sucesso, sendo notícia em sites de todo o mundo.
O BON JOVI IN CONCERT só acontece uma vez por ano e por esse motivo, os ingressos vão
esgotar rapidamente. Garanta o seu agora mesmo pois não haverá outra sessão!
A These Days continuará na ativa com um novo guitarrista que o próprio Cassim escolheu e
preparou para ocupar seu lugar. No entanto, essa apresentação que será ÚNICA vai reunir
muitas surpresas e promete emocionar todos os fãs da banda.
Nesses 17 anos de estrada, a banda já participou de eventos oficiais do próprio Bon Jovi, teve
seu reconhecimento pelos integrantes oficiais da banda e por toda produção. Frases como
“Vocês são os melhores que já vi em todo o mundo”, saíram da boca do irmão de Jon Bon Jovi,
o empresário e produtor Matt Bongiovi.
Em 2019, a These Days teve o encontro OFICIAL com todos os membros da banda Bon Jovi. Foi
a primeira e única vez que uma banda cover completa realizou este feito. No mesmo dia, o
produtor da turnê convidou todos os membros da banda para conhecer os bastidores e o palco
do show no Allianz Parque. “Por um momento sentimos a emoção que eles sentem ao pisar
naquele palco, o estádio já estava lotado e a galera gritou o nome da nossa banda nos
reconhecendo”, comenta Cassim.
Esse show também marca o retorno do vocalista mais aclamado pelos fãs da These Days, Jean
Ramos, que estava morando na Califórnia há 4 anos e decidiu voltar ao Brasil justamente para
retomar o vocal da banda.
Em 2020, Jean Ramos ganhou um concurso OFICIAL do Bon Jovi e o prêmio é simplesmente
cantar uma música no palco ao lado de Jon Bon Jovi. Isso deve acontecer em 2022 em uma
data que está sendo definida com a produção.
Todos esses fatos concretos e acontecimentos tornam a These Days a maior e melhor banda
cover do Bon Jovi do Mundo!
Garanta seu ingresso pois esse espetáculo com a orquestra sinfônica é um grande sucesso de
vendas e logo deve esgotar.

