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All you need is love   -  Ao vivo na Inglaterra 

 

O All You Need Is Love coleciona coincidências entre seus integrantes e os verdadeiros 

Beatles. Além de cada um ter a mesma estatura do Beatle que representa no 

espetáculo, os músicos do grupo trazem até características de personalidade 

semelhantes às de seus personagens. 

 

All you need is love é o Único Grupo no Mundo a gravar um DVD nos Estúdios Abbey 

Road em Londres com todos os direitos para comercialização da obra em, todo 

Mundo! Bem como o único a ter a aprovação de Yoko Ono, pela semelhança dos 

timbres vocais. 

 

Apenas um grupo no Mundo foi convidado pelo lendário palco onde os Beatles 

fizeram fama, do Cavern Club, para comemorar os 50 anos de lançamento do 

primeiro álbum, “Please Please Me”, e esse foi o  All You Need is Love que se 

apresentou lá,  exatamente no sopro de 50 velinhas.  

 

Esta é uma parte da história!  
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ALL YOU NEED IS LOVE 
 
Esta banda, composta por Sandro Peretto (John Lennon), César Kiles (Paul McCartney), 

Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr) e Anselmo Ubiratan 

(George Martin),  forma o maior espetáculo Beatle da América Latina e  conta com 

orquestra, regida por Anselmo Ubiratan, efeitos especiais, instrumentos vintage, 

projeções e figurinos de todas as fases da banda para reviver com fidelidade cênica e 

sonora as músicas de todas as fases dos Beatles. 

 

http://www.allyouneedislove.art.br/wp-content/uploads/2014/01/130220_aynil_liverpool_by_andrea-2553.jpg
http://www.allyouneedislove.art.br/wp-content/uploads/2014/01/aynil_liverpool.jpg
http://www.allyouneedislove.art.br/wp-content/uploads/2014/01/130219_aynil_liverpool_by_andrea-2115.jpg


PROGRAMA DE LICENCIAMENTO  

Visibilidade da marca 
 
O DVD box triplo, é fiel às três fases dos Beatles e em tão pouco tempo, já atingiu a 

vendagem superior à 70.000 cópias, o que lhes renderam o disco de Platina! Mais 
de 500 mil pessoas já assistiram o espetáculo em todo o Brasil !!! 

 

A única banda a Participar do ROCK IN RIO com o show realizado na Rock Street 

em cima do telhado da VisitBritain – Consulado Britânico no Brasil, show este 

intitulado, Apple Rooftop Concert. 

 

O Único espetáculo que foi transmitido pela Globo Sat (  Multishow ) direto 

de Brasília, fato inédito e único se tratando de um espetáculo Beatle. 

 

Tudo num pacote com chancela love is all you need. 

 

PÚBLICO ALVO: todas as idades  

 

Primário: beatlemaníacos de todas as idades, homens e mulheres  

 

Secundário: Adolescente e jovem adulto, homens e mulheres – 14 a 21 anos 

 

Visite nosso site: www.allyouneedislove.art.br 
 
Acompanhe o All You Need Is Love: 
 

                                      FACEBOOK: Mais de 25.000 acessos 
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Projeto social – TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVÉS DA 

MÚSICA 
 
O ALL YOU NEED IS LOVE é a maior referencia sobre Beatles no  

Mundo, o único que tem os diretos para comercialização da  

obra dos Beatles que  já foi visto por mais de 500 mil pessoas no Brasil,  

se une ao Projeto Social AFROREGGAE, que já atua na parte social há  

muitos anos, transformando vidas através de oportunidades dadas ao  

jovens de baixa renda, através de cursos profissionalizantes, assistência social 

a comunidade, e com isso, levando um pouco de esperança ao povo 

esquecido pelas classes mais favorecidas. 

  

Essa união entre ALL YOU NEED IS LOVE & AFROREGGAE, tem a intenção de 

resgatar o Jovem Carente para aprender um instrumento musical, capacita-

lo para o mercado de trabalho e  proporcionar um pouco de esperança a 

esse povo tão sofrido e sem oportunidades. 

 

ALL YOU NEED IS LOVE e Orquestra Afroreggae, vão  realizar  15 Concertos , 

onde levaremos entre 16 a 32 jovens para se apresentarem por todo Brasil, 

com isso mostrarmos que a Música não tem Cor, Raça, Classe Social,.  

Música é para todos, sem exceção. 

  

Nosso projeto tem a intenção de preparar Jovens em Músicos, com idades 

entre 12 à 17 anos, e já na sua maioridade o mesmo será colocado no 

mercado de trabalho,  buscando uma vida melhor e sua realização pessoal 

através do seu próprio talento. 



CALENDÁRIO  DE  SHOWS – 2014  

Alguns dos shows já programados por todo o Brasil:  

 

 

• TV GLOBO – ENTREVISTAS  
 

• VIVO RIO – RJ – AYNIL e orquestra Afroreggae 
 

• CHEVROLET  HALL – Belo Horizonte –MG 
 

• Uberlândia – MG 
 

• Urca – RJ – Projeto Uma noite em Liverpool 
 

• HSBC São Paulo – AYNIL e orquestra 
 

• Natal – RN – Tributo a John Lennon  

ALL YOU NEED IS LOVE + ORQUESTRA AFROREGGAE 
23/MARÇO/2014 
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CALENDÁRIO  DE  SHOWS – 2014  

LIVERPOOL - 
INGLATERRA 

 URCA - RIO DE JANEIRO 

HSBC - SÃO PAULO 

TRIBUTO A JOHN LENNON  
NATAL - RN 

UBERLÂNDIA - MG 

TV GLOBO – MAIS VOCE 



PRODUTOS  

AO VIVO NA INGLATERRA  

ALL YOU NEED 
IS LOVE 

DIVULGAÇÃO  FNAC 

http://www.allyouneedislove.art.br/produto/o-maior-espetaculo-beatle-do-mundo/
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Entre em contato !  
Vamos aumentar suas vendas e faturamento !  

      

              ROSARIA DE FATIMA                  
 
    Tel/Fax: 55 11 -   5562-4591 
    Cel:       55 11 - 99901-0607 
 
         Visite nosso site: www.windmarketing.com.br 
          E-mail:  

         windmarketing@uol.com.br 
         contato@windmarketing.com.br 
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