RELEASE

Sullivan e Matheus tem seu ponta pé inicial em 3 de agosto de 2012 na
cidade de Porto Alegre, com um Cd Gravado e média de 15 shows por mês a
dupla se tornou referência, sendo pioneira a realizar Show Sertanejo
Universitário no Rio Grande do Sul.
Dedicação e amor à música são algumas das palavras que podem traduzir um
pouco do trabalho da dupla Sullivan & Matheus.
A experiência acumulada antes de unirem forças, somada ao dom natural de
cada um, traz um novo destaque para a música sertaneja do Sul do Brasil, com
ritmos contagiantes que certamente fazem o público pedir BIS a cada
apresentação.
Sullivan é natural da cidade de Xangri-Lá, litoral norte gaúcho, sua veia musical
vem de família tendo seu Pai como grande apoiador, começou a cantar
profissionalmente aos 13 anos iniciando sua trajetória com carreira solo.
Matheus é natural da cidade de Gravataí RS e fazia parte da dupla Jonathan &
Matheus projeto que durou três anos e meio. Matheus é um grande
instrumentista e deu seus primeiros passos na música como baterista mas atua
nos palcos com amigos inseparáveis, a guitarra e o seu violão.
Agora com 3 anos e 6 seis meses de carreira , a dupla Sullivan &
Matheus tem seu lugar ao Sol e estão entre os Artistas mais requisitados do
Sul do Brasil já tendo atuado nas principais casas de Eventos do PR, SC e RS.
Sullivan & Matheus e Banda estão prontos para conquistar a admiração e
carinho do público que não os conhece, garantindo música de qualidade e um
show com muita energia e alegria fazendo público cantar e dançar através de
suas músicas e dos maiores sucessos do momento.
Acesse: www.sullivanematheus.com.br
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