
Melhores e mais promissoras
Quem interessa na cena catarinense, 
na opinião de Rafael Weiss

Liss, de Rio do Sul
Em seu terceiro show, tocou abrindo 

para o Placebo, em Florianópolis. 
A banda faz riffs e refrões grudentos e 

com excelente melodia.

Stuart, de Blumenau
Criaram um estilo. O último disco 
deles é o melhor lançado em 2006. 

São donos do show mais vibrante 
do Estado.

Reino Fungi, 
de Joinville
Muito apegados ao estilo dos anos 60, 
eles compõem bem e possuem um 
show vibrante, mas o foco nos anos 60 
pode ser modernizado um pouco. Eles 
têm grande potencial para estourar.

Variantes, de Chapecó
Estão tão longe que tem gente que 
pensa que eles são gaúchos. Chapecó 
é uma exceção no Estado. Lá, o povo é 
mais rock.

Lenzi 
Brothers, de Balneário 
Camboriú
A banda abandonou a noite tocando covers e 
investiu em material próprio. Desse investimento, 
já saíram dois discos e um EP virtual no Senhor 
F. O entrosamento é incrível e fundiram o blues 
com o rock numa característica só deles. O 
próximo disco (já gravado) vem recheado de hits.

Pipodélica, de Florianópolis
Eles são imbatíveis quando se fala em letra e 
melodia, e têm excelentes instrumentistas. 

Maltines, de Florianópolis
Outra banda que todo mundo sonha 
ter. Extremamente disciplinada, 
lembra muito bandas do circuito de 
Nova York, como 10.000 Maniacs. 
Precisa apenas de uma boa 
produção. É uma promessa e podem 
estourar fora do Estado.

Souvenirs e Rockpictureshow, de 
Balneário Camboriú
São donos de um rock vibrante.

Outras promessas

Anti-heróis e On The Rocks Blues Band, 

de Itajaí

Soda Caffé, de Blumenau

Verano, Killing Ana, Ambervisions e 

Fonomotor, de Florianópolis

Fly-X, de Guaramirim

Incolores, de Jaraguá do Sul
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