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A2 Dj Shimza conquista audiência no Palmeiras Club
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/05/2017

Meio: Jornal de Angola Online

URL: http://jornaldeangola.sapo.ao/gente/dj_shimza_conquista_audiencia__no_palmeiras_club

 
14 de Maio, 2017
 
Foi uma actuação única, a  do sul-africano Ashley Raphala também conhecido como Dj Shimza,  na
festa White Sensation, uma produção dos angolanos Mauro Tuga, Mário Rodrigues, Miguel Katurichi,
Marco Sanches e Délcio Nery em parceria com a empresa Cuca.
 
Dono de uma experiência musical ímpar, o sul-africano proporcionou momentos inesquecíveis exibindo
toda a classe e traquejo acumulados em actuações em países como o México, Estados Unidos, Reino
Unido e Espanha.
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A3

White Sensation junta glamour e elite - PlatinaLine
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/05/2017

Meio: Platina Line Online

URL: http://platinaline.com/white-sensation-junta-glamour-elite/

 
O WHITE SENSATION esteve de regresso neste sábado, numa produção de Mauro Tuga, Mário
Rodrigues, Miguel Katurichi, Marco Sanches e Délcio Nery em parceria com a cerveja CUCA. O
Palmeiras Club, foi o local escolhido para receber essa prestigiada festa .
 
White Sensation que já vai na sua terceira edição, teve como objectivo de superar o sucesso dos anos
anteriores, num conceito próprio que junta glamour e elite, na festa do branco com maior tradição em
Angola.
 
A WHITE SENSATION 2017, contou com os talentos e animação de artistas nacionais e internacional
como Hélio Baiano, Leandro 300, Kapiro e o convidado especial da África do Sul DJ SHIMZA.
 
A CUCA tem procurado novas formas de se aproximar do seu público, nos diferentes estratos da
sociedade, procurando formatos e conceitos que façam a diferença e sejam relevantes. O vertente
Cuca White & Gold, é uma forma mais premium da marca se apresentar ao seu publico, e que casa na
perfeição com a festa White Sensation, by Cuca.
 
WHITE SENSATION
 
Começou a ser realizada há dezoito anos como um one-off na Amsterdam Arena, agora é um
fenômeno mundial que ocorre em estádios e arenas em todo o mundo. SENSATION cria um novo show
a cada ano para deslumbrar os sentidos. Comprometida com a inovação e excelência, SENSATION
ganhou a distinção. No mundo da música de dança, como o principal evento do mundo. Consegue
criar uma atmosfera de união no máximo. Veio. Com todos os convidados vestidos de branco, a
multidão está imersa em uma onda de euforia e unidade.
 
COMPARTILHE
 
07/05/2017
 
Platina Line
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A5

DJ Kapiro no White Sensation
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/05/2017

Meio: Jornal de Angola Online

URL: http://jornaldeangola.sapo.ao/gente/dj_kapiro__no_white_sensation

 
5 de Maio, 2017
 
Luís Sebastião Tandala, ou simplesmente Kapiro, é o Dj e produtor angolano convidado para animar a
terceira edição do White Sensation.
 
Kapiro estará ao lado do sul-africano Dj Shimza e será uma produção de Mauro Tuga, Mário
Rodrigues, Miguel Katurichi, Marco Sanches e Délcio Nery em parceria com a cerveja Cuca. No
próximo dia 6, todos os caminhos vão dar ao Palmeiras Club, em Luanda, que será novamente o palco
de uma das mais prestigiadas festas do ano. O White Sensation começou a ser realizado há dezoito
anos na Amsterdam Arena e tornou-se um fenómeno mundial que ocorre em estádios e arenas em
todo o mundo.
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A6

White Sensation by Cuca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/05/2017

Meio: VerAngola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c81c4e9f

 
06-05-2017
 
O White Sensation está de regresso, numa produção de Mauro Tuga, Mário Rodrigues, Miguel
Katurichi, Marco Sanches e Délcio Nery em parceria com a cerveja Cuca. No dia 6 de Maio, todos
caminhos vão dar ao Palmeiras Club, que será novamente o palco de uma das mais aguardadas festas
do ano.
 
A festa vai na sua terceira edição, e tem como objectivo de superar o sucesso dos anos anteriores,
num conceito próprio que junta glamour e elite, na festa do branco com maior tradição em Angola.
 
Os ingressos estão à venda no Palmeiras club, Kilamba V10 e na Tropicana. São esperadas cerca de
2200 pessoas, que irão assistir aos talentos e à animação de artistas nacionais e internacionais como
Hélio Baiano, Leandro 300, Kapiro e o convidado especial da África do Sul DJ Shimza.
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A7

WHITE SENSATION de regresso numa parceria com a cerveja CUCA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/05/2017

Meio: Bwe Vip Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=feffebab

 
No dia 06 de Maio, todos caminhos vão dar ao Palmeiras Club, que será novamente o palco de uma
das mais prestigiosas festas do ano, "WHITE SENSATION"
 
DestaqueMarcas Angolanas
 
WHITE SENSATION está de regresso numa parceria com a cerveja CUCA
 
Por Sílvia da Silva - 04/05/2017 0 2
 
Partilhar no Facebook
 
Tweetar no Twitter
 
No dia 06 de Maio, todos caminhos vão dar ao Palmeiras Club, que será novamente o palco de uma
das mais prestigiosas festas do ano, "WHITE SENSATION".
 
"O WHITE SENSATION" está de regresso, numa produção de Mauro Tuga, Mário Rodrigues, Miguel
Katurichi, Marco Sanches e Délcio Nery em parceria com a cerveja CUCA.
 
No dia 06 de Maio todos caminhos darão ao Palmeiras Club na festa White Sensation
 
Click To Tweet
 
WHITE SENSATION, vai na sua terceira edição, e tem como objectivo de superar o sucesso dos anos
anteriores.
 
Num conceito próprio que junta glamour e elite, na festa do branco com maior tradição em Angola.
 
Os ingressos estão a venda no Palmeiras club, Kilamba V10 e na Tropicana.
 
Com uma Expectativa de receber 2.200 pessoas, WHITE SENSATION 2017, contará com os talentos e
animação de artistas nacionais e internacional.
 
Dentre eles estão destacados:Hélio Baiano, Leandro 300, Kapiro e o convidado especial da África do
Sul DJ SHIMZA.
 
WHITE SENSATION
 
Começou a ser realizada há dezoito anos como um one-off na Amsterdam Arena.
 
Actualmente é um fenômeno mundial que ocorre em estádios e arenas em todo o mundo.
 
SENSATION ganhou distinção no mundo da música e dança, como o principal evento do mundo.
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SOBRE A CUCA
 
Cuca ou Cuca BGI é uma marca de cerveja fabricada pela Companhia União de Cervejas de Angola.
 
É uma marca de cerveja de angolana pertencente ao GRUPO CASTEL Angola.
 
A cerveja Cuca nasceu no ano de 1947, sob a designação CUCA-Companhia União de Cervejas de
Angola, SARL, com um capital de 5 mil contos, sendo uma empresa filha da Central de Cervejas
portuguesa.
 
Em 1976 nacionalizada, após a tomada de posse da Comissão de Reestruturação do sector cervejeiro.
 
É fabricada em Luanda, na Catumbela, no município do Lobito, na província de Benguela.
 
A produção em Benguela ascende às 60 mil grades por dia.
 
Relacionado
 
PARTILHAR
 
Facebook
 
Twitter
 
Artigo anteriorK2 diz Ary só venceu Top dos Mais Queridos por ter padrinho na cozinhaPróximo
a r t i g o P u t o  P o r t u g u ê s  d e c l a r a  o  s e u  a m o r  e  f e l i c i t a  a  e s p o s a  S í l v i a  d a
S i l v a h t t p : / / W w w . b w e v i p . c o m % 2 0
 
2017-05-04 15:14:41+00:00
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A9

White Sensation está regresso neste sábado - PlatinaLine
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/05/2017

Meio: Platina Line Online

URL: http://platinaline.com/white-sensation-esta-regresso-neste-sabado/

 
O WHITE SENSATION está de regresso, numa produção de Mauro Tuga, Mário Rodrigues, Miguel
Katurichi, Marco Sanches e Délcio Nery em parceria com a cerveja CUCA. No dia 06 de Maio, todos
caminhos vão dar ao Palmeiras Club, que será novamente o palco de uma das mais prestigiosas festas
do ano.
 
White Sensation vai na sua terceira edição, e tem como objectivo de superar o sucesso dos anos
anteriores, num conceito próprio que junta glamour e elite, na festa do branco com maior tradição em
Angola.
 
Os ingressos estão a venda no Palmeiras club, Kilamba V10 e na Tropicana. Com uma Expectativa de
receber 2.200 pessoas, WHITE SENSATION 2017, contará com os talentos e animação de artistas
nacionais e internacional como Hélio Baiano, Leandro 300, Kapiro e o convidado especial da África do
Sul DJ SHIMZA.
 
A CUCA tem procurado novas formas de se aproximar do seu público, nos diferentes estratos da
sociedade, procurando formatos e conceitos que façam a diferença e sejam relevantes. O vertente
Cuca White & Gold, é uma forma mais premium da marca se apresentar ao seu publico, e que casa na
perfeição com a festa White Sensation, by Cuca.
 
WHITE SENSATION
 
Começou a ser realizada há dezoito anos como um one-off na Amsterdam Arena, agora é um
fenômeno mundial que ocorre em estádios e arenas em todo o mundo. SENSATION cria um novo show
a cada ano para deslumbrar os sentidos. Comprometida com a inovação e excelência, SENSATION
ganhou a distinção. No mundo da música de dança, como o principal evento do mundo. Consegue
criar uma atmosfera de união no máximo. Veio. Com todos os convidados vestidos de branco, a
multidão está imersa em uma onda de euforia e unidade.
 
SOBRE A CUCA:
 
Cuca ou Cuca BGI é uma marca de cerveja fabricada pela Companhia União de Cervejas de Angola é
uma marca de cerveja de Angolana pertencente ao GRUPO CASTEL Angola.
 
A cerveja Cuca nasceu no ano de 1947, sob a designação CUCA-Companhia União de Cervejas de
Angola, SARL, com um capital de 5 mil contos, sendo uma empresa filha da Central de Cervejas
portuguesa. Em 1976 nacionalizada, após a tomada de posse da Comissão de Reestruturação do
sector cervejeiro. É fabricada em Luanda e na Catumbela, no município do Lobito, na província de
Benguela. A produção em Benguela ascende às 60 mil grades por dia.
 
Hélio Baiano: Ex integrante da banda "OS THE GROOVE" hoje segue uma carreira assolo com muito
sucesso como DJ e Produtor Musical.
 
Leandro 300: é um jovem DJ e profissional na sua área, nos últimos tempos tem vindo a ganhar cada
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vez mais prestígio na sua carreira como DJ, onde o seu sucesso é comprovado nas noites.
 
DJ Kapiro: Luís Sebastião Tandala ou simplesmente Kapiro, é DJ e Produtor angolano, é hoje um dos
grandes discos jokers de Angola, com uma careia que já dura 10 anos, o artista conseguiu se impor no
mercado da musical. Tem como fonte de inspiração o DJ Malvado e Dj Tiesto, é um DJ que toca
variados estilos musicais, mais se identifica com estilo Kizomba e antilhana. O seu profissionalismo
levo-lhe em países como França, Moçambique, Portugal e Brasil.
 
DJ SHIMZA: ASHLEY RAPHALA, também conhecido como DJ SHIMZA nasceu em Tembisa , é um
produtor de música e DJ, que em 2003 venturou-se no estilo HOUSE MUSIC como DJ, que conduziu a
ganhar a competição de DJ da Praça Vermelha em 2006. Em seguida passou a ganhar a conferência
da música sul-africana. O destaque de sua carreira até agora, veio quando ele ganhou o Gauteng
Carnival DJ Competition em 2011. Ganhar esta competição deu-lhe uma excelência muito necessária.
Ele estabeleceu e hospeda o prestigioso festival anual de Dj Shimza One Man Show pelo qual ele
arados de volta à comunidade através da criação de consciência de suas contribuições. Dj SHIMZA
toca nos grandes concertos do país, incluindo o Spring Fiesta e YFM shows com DJ Fresh, Black Coffee
e Oskido. DJ Shimza viajou para vários países, como México, Estados Unidos da América Reino Unido
e em Ibiza eventualmente exibindo seus talentos musicais.
 
COMPARTILHE
 
02/05/2017
 
Platina Line
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A11

White Sensation by CUCA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/05/2017

Meio: Portal de Angola Online

URL: http://www.portaldeangola.com/2017/05/white-sensation-by-cuca/

 
AgendaNotíciasSociedade
 
White Sensation by CUCA
 
Por redacao - 02/05/2017
 
Compartilhar no Facebook
 
Tweet no Twitter
 
(DR)
 
O WHITE SENSATION está de regresso, numa produção de Mauro Tuga, Mário Rodrigues, Miguel
Katurichi, Marco Sanches e Délcio Nery em parceria com a cerveja CUCA. No dia 06 de Maio, todos
caminhos vão dar ao Palmeiras Club, que será novamente o palco de uma das mais prestigiosas festas
do ano.
 
White Sensation vai na sua terceira edição, e tem como objectivo de superar o sucesso dos anos
anteriores, num conceito próprio que junta glamour e elite, na festa do branco com maior tradição em
Angola.
 
Os ingressos estão a venda no Palmeiras club, Kilamba V10 e na Tropicana. Com uma Expectativa de
receber 2.200 pessoas, WHITE SENSATION 2017, contará com os talentos e animação de artistas
nacionais e internacional como Hélio Baiano, Leandro 300, Kapiro e o convidado especial da África do
Sul DJ SHIMZA.
 
A CUCA tem procurado novas formas de se aproximar do seu público, nos diferentes estratos da
sociedade, procurando formatos e conceitos que façam a diferença e sejam relevantes. O vertente
Cuca White & Gold, é uma forma mais premium da marca se apresentar ao seu publico, e que casa na
perfeição com a festa White Sensation, by Cuca.
 
WHITE SENSATION
 
Começou a ser realizada há dezoito anos como um one-off na Amsterdam Arena, agora é um
fenômeno mundial que ocorre em estádios e arenas em todo o mundo. SENSATION cria um novo show
a cada ano para deslumbrar os sentidos. Comprometida com a inovação e excelência, SENSATION
ganhou a distinção. No mundo da música de dança, como o principal evento do mundo. Consegue
criar uma atmosfera de união no máximo. Veio. Com todos os convidados vestidos de branco, a
multidão está imersa em uma onda de euforia e unidade.
 
SOBRE A CUCA:
 
Cuca ou Cuca BGI é uma marca de cerveja fabricada pela Companhia União de Cervejas de Angola é
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uma marca de cerveja de Angolana pertencente ao GRUPO CASTEL Angola.
 
A cerveja Cuca nasceu no ano de 1947, sob a designação CUCA-Companhia União de Cervejas de
Angola, SARL, com um capital de 5 mil contos, sendo uma empresa filha da Central de Cervejas
portuguesa. Em 1976 nacionalizada, após a tomada de posse da Comissão de Reestruturação do
sector cervejeiro. É fabricada em Luanda e na Catumbela, no município do Lobito, na província de
Benguela. A produção em Benguela ascende às 60 mil grades por dia.
 
Hélio Baiano: Ex integrante da banda "OS THE GROOVE" hoje segue uma carreira assolo com muito
sucesso como DJ e Produtor Musical.
 
Leandro 300: é um jovem DJ e profissional na sua área, nos últimos tempos tem vindo a ganhar cada
vez mais prestígio na sua carreira como DJ, onde o seu sucesso é comprovado nas noites.
 
DJ Kapiro: Luís Sebastião Tandala ou simplesmente Kapiro, é DJ e Produtor angolano, é hoje um dos
grandes discos jokers de Angola, com uma careia que já dura 10 anos, o artista conseguiu se impor no
mercado da musical. Tem como fonte de inspiração o DJ Malvado e Dj Tiesto, é um DJ que toca
variados estilos musicais, mais se identifica com estilo Kizomba e antilhana. O seu profissionalismo
levo-lhe em países como França, Moçambique, Portugal e Brasil.
 
DJ SHIMZA: ASHLEY RAPHALA, também conhecido como DJ SHIMZA nasceu em Tembisa , é um
produtor de música e DJ, que em 2003 venturou-se no estilo HOUSE MUSIC como DJ, que conduziu a
ganhar a competição de DJ da Praça Vermelha em 2006. Em seguida passou a ganhar a conferência
da música sul-africana. O destaque de sua carreira até agora, veio quando ele ganhou o Gauteng
Carnival DJ Competition em 2011. Ganhar esta competição deu-lhe uma excelência muito necessária.
Ele estabeleceu e hospeda o prestigioso festival anual de Dj Shimza One Man Show pelo qual ele
arados de volta à comunidade através da criação de consciência de suas contribuições. Dj SHIMZA
toca nos grandes concertos do país, incluindo o Spring Fiesta e YFM shows com DJ Fresh, Black Coffee
e Oskido. DJ Shimza viajou para vários países, como México, Estados Unidos da América Reino Unido
e em Ibiza eventualmente exibindo seus talentos musicais.
 
(Nota de imprensa enviada a nossa redacção com pedido de publicação)
 
02/05/2017
 
redacao
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