Release – Forrozão Karkará
A banda Forrózão Karkará – “O Pipoco do Trovão” foi fundada em Dezembro de 2002. Formado pelos músicos
Robério, Nideth, Vam, Adilson e Leon Lima, você irá conhecer agora um pouco da história do grupo.
No início da banda, um dono de uma casa de show, relativamente pequena, foi até o músico Deonildo (Nideth)
perguntar-lhe se não conhecia nenhum trio para tocar em seu evento. Então, Nideth disse que não conhecia, mas que poderia
formar um trio com mais duas pessoas. Por conta disto, os integrantes Deonildo(Nideth), Robério e José Georgivam (Vam)
formaram um trio conhecido como “Forró Cara de Tabaco” (sic). O dono da casa de show ficou muito satisfeito com o
desempenho do trio, e fechou um contrato para o trio de forró tocar nas semanas seguintes. A partir daí o trio começou a
fazer apresentações em diferentes lugares, inclusive rádios da região. Porém estas apresentações acarretariam uma mudança
no nome do trio e até mesmo na sua estrutura, pois seu título era considerado vulgar. Com o aumento das exibições passou a
ser uma banda, ao invés de trio, foi aí que surgiu o “Forrózão Karkará – O Pipoco do Trovão" , que por seqüência convidaram
Adilson para fazer parte da banda.
De lá pra cá a banda não parou de lançar sucessos, um atrás do outro. Músicas como: “Xote do negão” – do primeiro
CD (Pega,Mata e Come), “Cara de cavalo” – do segundo CD (A Lapada), “Tapinha na bundinha” – do terceiro CD
(Arroxa),”Trepa-trepa”- do quarto CD (Show, Show, Show) , e muitas outras, fizeram a cabeça da massa forrozeira.
Em 2006 a banda gravou seu primeiro DVD, com uma grande animação e um bom domínio de palco dos quatro
integrantes, a banda evoluiu mais uma vez.
Em 2007, foi gravado o segundo DVD. Como já não era surpresa para aqueles que acreditavam na banda, ela veio, por
sua vez, ainda mais estruturada, surpreendendo a todos.
Em 2008, o músico Leon Lima passou a integrar o Forrozão Karkará. Acrescentando mais talento e dedicação ao time
de músicos.
No mesmo ano o Empresário Jailson (Jailson Produções), veio fazer parte do Forrozão Karkará como uma espécie de
guia e de luz para todos os integrantes. Com a sua competência nas vendas de shows, e oferecendo um ótimo plano de
divulgação levou o Forrozão Karkará para fazer sua primeira turnê no sudeste do país, especificadamente no Rio de Janeiro
no mês de setembro de 2008.
Ainda no estado carioca mais uma soma fundamental para o Forrozão Karkará, o empresário Alexandre Jubaia (
Jubaia Produções) passou a conhecer esse fenômeno do forró. Já desacreditado da vida em relação às bandas, ele viu uma
nova possibilidade de crescer junto do Forrozão Karkará. Com a sua humildade e seu caráter profissional, Jubaia Produções
começou a divulgar e vender os shows da banda.
Através desta excelente pessoa, no dia 26 de Novembro de 2008 o Forrózão Karkará – O Pipoco do Trovão, foi se
apresentar na TV Diário (Programa Forróbodó ). Em conseqüência disso entre os dias 4 e 6 de setembro de 2009 a banda fez
sua primeira turnê no estado do Ceará, onde a banda cresceu e conquistou um grande público no estado berço do forró.
Jailson Produções e Jubaia Produções (mais conhecido como JJ Produções) vêm fazendo um trabalho sensacional,
tornando a banda cada vez mais conhecida na Paraíba, Ceará, Rio de Janeiro, Piauí, Maranhão e São Paulo.
Atualmente os trabalhos do Forrózão Karkará – O Pipoco do Trovão estão voltados para o lançamento do novo DVD, gravado
dia 19 de março de 2011 na cidade de Queimadas (PB). O novo trabalho vem repleto de lançamentos, a começar por três das
músicas novas de trabalho “Farra Louca”,”Domingo de sol” e “O Caldeirão”.
Os músicos Robério, Nideth, Vam, Adilson e Leon Lima muitas vezes foram chamados de “Mamonas do Forró”
(referindo-se ao grupo Mamonas Assassinas), por sua irreverência e diferentes coreografias no palco.A banda conta hoje com
uma grande estrutura, tais como: Ônibus, carros para divulgação e iluminação de última geração.
Mais informações: Jailson Alves / (83) 9975-1674

