Release Hocus Pocus

Hocus Pocus é uma expressão sinônimo de um encantamento utilizado por
mágicos do século XVII com a função de criar um ar de mistério em suas performances.
Na língua inglesa, a expressão passou a significar também, em um sentido mais amplo,
truque, mágica. Nessa perspectiva, um grupo de músicos mineiros se reuniu ainda nos
anos 80 para pesquisar, resgatar e executar a obra dos Beatles e batizou com o nome
Hocus Pocus a banda que revive a magia dos quatro cabeludos de Liverpool.
A linha de trabalho escolhida foi a de resgatar e executar a obra como ela foi
concebida e gravada, ou seja, na forma original e o mais fielmente possível. Por isso a
banda observa não somente os arranjos originais das músicas, mas também o equilíbrio
de vozes e os timbres dos instrumentos. Não podem faltar também a energia e a alegria
que caracterizaram as apresentações dos Beatles ao vivo.
Este trabalho vem sendo desenvolvido com grande aceitação e colocou o Hocus
Pocus em posição de destaque no cenário artístico nacional e internacional. É
considerado uma das melhores bandas do mundo no gênero, conforme constatado nas
ocasiões em que se apresentou na International Beatle Week (em Londres e Liverpool).
A banda já se apresentou em algumas das principais capitais brasileiras; foi
responsável por memoráveis shows em homenagem a John Lennon e George Harrison,
superproduções que contaram com a participação de coral, orquestra sinfônica e
bailarinos. Ficou em cartaz em BH por diversos anos em casas noturnas como o Cabaré
Mineiro, Convés e o Mr. Beef. Já visitou algumas capitais brasileiras e destinos diversos.
Nas comemorações dos 20 anos de carreira (2004), a banda produziu e realizou
em Belo Horizonte um show acompanhado de orquestra de cordas e metais e um
espetáculo em formato acústico; encerrando a temporada, um especial pré-natalino em
homenagem a John Lennon e George Harrison. Mantendo uma tradição de fechar o ano
com shows especiais, em 2006 prestou homenagem à memória de George Harrison na
passagem dos cinco anos de sua morte; em 2009 foi a vez das comemorações dos 25
anos de carreira, celebrados em temporada no Teatro Alterosa, com programa especial e
artistas convidados.
Atualmente com mais de 30 anos de história, a banda se apresenta periodicamente
nas casas e bares de rock de Belo Horizonte, além de atender convites em casas de
shows, clubes e eventos diversos.

