RELEASE – É O TCHAN

O É o Tchan marcou uma década com hits que fazem sucesso até hoje. A banda, que é
comandada por Beto Jamaica e Compadre Washington, está prestes a completar 25 anos
de história e segue levando alegria para o público e encantando gerações com suas
músicas e coreografias. Apresentando o melhor swing do pagode baiano, o Tchan
firmou-se no mercado do entretenimento e segue com agenda movimentada, marcando
presença nos principais eventos do calendário festivo do Brasil.
Para o verão 2018, o É o Tchan apostará no hit “Coroa e a Novinha”. Uma mistura de
batidas do funk com a pegada do pagode baiano, assim é a nova música de trabalho do
É o Tchan. A canção é uma composição de Bimbinho Simpático que também faz uma
participação especial na música.
Com swing e toda a irreverência já caracterizações do Tchan, a música enaltece todas as
mulheres e a sua independência não importando a idade. A letra propõe também uma
disputa saudável de quem tem mais energia e dança melhor.
ENSAIOS DE VERÃO 2017 – Para a temporada de ensaios do Grupo É o Tchan,
deste ano, a previsão é ter cinco edições. O primeiro show já tem data confirmada e
acontecerá no dia 29 de outubro, com show de abertura da banda Harmonia do Samba.
Os Ensaios acontecerão aos domingos no Clube Espanhol e a cada edição a turma do
Tchan recebeu convidados especiais e um show de abertura diferente em cada edição.
CARNAVAL 2017 – Com 11 shows na agenda, o Carnaval do Tchan foi cheio de
animação! A banda iniciou o agito na quarta, onde comandou o show do bloquinho
“Pinguço Os Inocentes”, no Clube Espanhol, com camisas esgotadas. Já na quinta, a
banda comandou por mais um ano o bloco Pagode Total, no Circuito Osmar (Campo
Grande/Avenida) e recebeu as participações especiais das bandas Imaginasamba, Terra
Samba, Nossa Juventude e do cantor Dilsinho. Na sexta, foi a vez de comandar a Pipoca
do Tchan na Avenida e em seguida levar o swing do Tchan para o público do Camarote
Sfrega. Já no sábado, por mais um ano, a turma do Tchan agitou o bloco As
Muquiranas, que neste ano teve como tema “As Gladiadoras da Alegria”. Ainda no

sábado, o Tchan comandou a festa no Camarote do Nana. No domingo a banda seguiu
viagem para a cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte, onde comandou o Carnaval da
cidade. Já na segunda, foi dia de dobradinha, nas cidades de Luis Correia, no Piauí e
Camocim, no Ceará. Para fechar a folia, a banda É o Tchan retornou para Salvador
(BA), onde comandou a Pipoca do Tchan, trio sem cordas que desfilou no Circuito
Dodô (Barra/Ondina) e logo em seguida, um super show no Camarote Villa Mix,
encerrando o Carnaval com chave de ouro!
TURNÊ EUROPA 2017 – Após um Carnaval de tirar o fôlego, a turma do Tchan
embarcou para uma turnê na Europa, onde comandou sete shows, passando por
Amsterdam na Holanda, Milão na Itália, Lugano na Suiça, Dublin na Irlanda, Paris na
França, Geneve na Suiça e Lisboa em Portugal. Com casa cheia em todas as cidades, a
turma do Tchan relembrou antigos sucessos que levou o público ao delírio e também
apresentou as novidades no repertório, deixando o público eufórico.
BIOGRAFIA – Sucesso nos anos 90, o Grupo É o Tchan, que é comandado por Beto
Jamaica e Compadre Washington, é sinônimo de alegria, coreografias e muito swing.
Uma banda que conquista fãs de todas as idades, de todas as raças, de todo o mundo.
Todo esse sucesso é o resultado de muito trabalho, de muitos shows e hits de sucesso.
Quem nunca dançou canções como “Segura o Tchan”, “Dança do Bumbum”,
“Cordinha”, entre outros hits que seguem fazendo a festa por onde o Tchan passa?
Assim com uma trajetória de quase 30 anos, o Tchan segue emplacando sucessos e
conquistando novos fãs não só no Brasil, mas também em outros países. Ninguém
esquece os integrantes do É o Tchan. Nomes como Beto Jamaica, Compadre
Washington, Jacaré, Carla Perez, Scheila Carvalho, Sheila Mello e Débora Brasil
tornaram-se inesquecíveis para o público brasileiro. Em um misto de malícia, diversão e
coreografias, o grupo É o Tchan conquistou o país, uma febre que atingiu fãs de todas
as idades.
O É o Tchan também é recordista em capas de revistas e vendas de produtos
licenciados, como brinquedos, vestuário, calçados, guloseimas e álbuns de figurinhas
com grandes resultados de vendas e satisfação popular. Além de sua forte musicalidade,
o grupo conseguiu gerar em muitas garotas do Brasil o sonho de poder se tornar uma

estrela da dança através dos concursos para eleger as novas morenas e louras do É o
Tchan. Além disso, ainda foram realizados os concursos que elegeram o novo cantor e o
grupo de dança que criaria coreografias para as meninas. Todos os concursos foram
realizados nos dois programas de entretenimento mais consagrados da TV Brasileira, o
“Programa do Gugu” e o “Domingão do Faustão”.
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