
 

 

 

 

Entre no ritmo Attack na 14ª edição da Feira 

da Música  

 

 

De 01 a 03 de junho, Fortaleza/CE sedia as atividades da décima quarta 
edição da Feira da Música. Um evento que promove ações de formação, com 
rodas de debates, cursos e oficinas voltadas à produção e as técnicas nas áreas 
do entretenimento e também a integração de novos profissionais no mercado.  

Durante três dias de evento, serão ofertadas ao público oficinas e 
minicursos. As capacitações básicas e avançadas serão chanceladas pelo 
Instituto de Artes e Técnicas em Comunicação (IATEC), escola carioca de 
referência internacional, que desde março de 2014 possui sede em Fortaleza.  

O Lab 2015 – Feira da Música terá a segunda edição da premiação que irá 
prestigiar os profissionais de destaque do ano.  O prêmio abrange diversas 
categorias, tais como: Produtor de Eventos, Produtor de Shows, Iluminador de 
Shows, Iluminador de Teatro, Roadie, Técnico de PA, Técnico de Monitor, entre 
outros. A eleição será realizada por profissionais e empresas do setor.  

Ainda, o Lab 2015 terá programação musical com apresentações na Praça 
Almirante Saldanha no Centro Dragão do Mar.  

 

Attack Audio System na 14ª edição da Feira da 

Música 

 

Durante os três dias de feira, a Attack Audio System fará a demonstração 
do sistema de sonorização que atenderá as apresentações musicais na Praça 
Dragão do Mar – Centro de Arte e Cultura.  

 



 

 

 

 

Na segunda-feira, 01 de junho, o Consultor Técnico da Attack, Denio 
Costa, ministra a oficina “Demonstração Sistema de PA – Attack”, das 18h às 
20h. 

 

Na terça-feira, 02 de junho, das 10h às 12h, Denio Costa apresenta os 
conceitos da Linha Vertcon – nova linha de produtos profissionais da Attack. Foi 
desenvolvida com a consultoria de profissionais que trabalham no mercado 
nacional, como Denio Costa, Alexandre Rabaço e Cotô Guarino, além de 
profissionais e técnicos da Attack. Neste workshop, Denio Costa apresenta os 
detalhes e conceitos técnicos deste projeto.  

Ainda, na terça-feira, das 18h às 19h e na quarta-feira, das 18h às 20h, 
ocorre a Demonstração Sistema de PA – Attack, na Praça Almirante Saldanha.  

Em seus workshops na Feira da Música, Denio Costa, enfatizará a 
linearidade na resposta de fase, frequências, cobertura horizontal e vertical, 
características da amplificação em Classe D, que entre outras peculiaridades, 
possui elevada eficiência e operação de 90 a 260 Volts.  

Para as demonstrações serão utilizados os seguintes produtos:  

- F112D 

- L208D 

- L212D 

- S218D 

- M112D 

 



 

 

 

 

O Consultor Técnico da Attack, Denio Costa, frisa que o evento não se 
resume apenas em uma feira com exposição de equipamentos e tecnologias. “A 
Feira da Música é uma oportunidade de crescimento profissional pela 
diversidade de palestras, oficinas, workshops e debates. Indo da produção à 
tecnologia, passando pelos conceitos e fundamentos do áudio e música”, 
comenta.  

 

Serviço: 

Lançamento da Feira da Música 
Dias 01, 02 e 03 de junho, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.  
Atividades gratuitas  
Evento no Facebook: http://on.fb.me/1DF7SYe 
Inscrições COMBO: http://bit.ly/1IwLIiC  
Contato: (85) 3262 5011 | www.feiradamusica.com.br 
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