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APRESENTAÇÃO
O Catálogo da Música de Sergipe 2013 é, ao mesmo tempo, um
registro, uma ferramenta e um produto.
Produto, pois, é o resultado de pesquisa sobre a cadeia produtiva
da música de Sergipe, realizada pelo Observatório de Economia e
Comunicação da Universidade Federal de Sergipe (OBSCOM/UFS), cujo
objetivo geral é o de analisar a dinâmica de produção, distribuição e
comercialização da música no estado. O projeto de pesquisa “Economia
Política da Música em Sergipe: trabalho, tecnologia e mercado”, inscrito
no Programa de Iniciação Científica (PIBIC/UFS), foi contemplado no
Edital FAPITEC/SE/FUNTEC Nº 13/2011 (NAPs - LINHA 1 Projeto de
Pesquisa), de Políticas Públicas, da Fundação de Apoio à Pesquisa
e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC/SE), em
articulação com a Secretaria de Estado da Cultura (SECULT/SE), por
intermédio do seu Núcleo de Análises e Pesquisas.
Ferramenta, já que, através da versão on line (www.obscom.com.br/
musica/catalogo), pode-se acessar a plataforma de auto cadastro
de agentes atuantes no setor da música em Sergipe. Na perspectiva
acadêmica, pode-se acompanhar a relação de artistas, profissionais e
empresas com as tecnologias digitais, a partir da Internet. A versão
impressa contem informações da plataforma que foram incorporadas
de duas maneiras: 1) pelo cadastro realizado espontaneamente pelos
agentes e 2) pelo cadastramento realizado pela equipe da pesquisa,
no caso dos artistas que participaram de fase importante do estudo,
o de preenchimento do questionário sobre as etapas de pré-produção,
produção, distribuição/comercialização e consumo da música.
O catálogo é também um registro, que pretende ser ampliado e
atualizado, da riqueza da música feita em Sergipe, permitindo aos
atores atuantes na cena musical do estado - artistas, organizações,
empresas, profissionais, produtores culturais, como também os
agentes públicos - o reconhecimento de uma produção que se revela
diversa em termos de estilos/gêneros e estratégias de ação política
e econômica.
O Catálogo da Música de Sergipe 2013 é uma obra livre, distribuída
gratuitamente, e pode ser reproduzida livremente. Seu download pode
ser realizado no portal da pesquisa, www.obscom.com.br/musica.
A plataforma continuará recebendo cadastros de novos agentes,
que comporão de imediato o catálogo on line e integrarão edições
impressas futuras.

NOTA DA ORGANIZAÇÃO

O Catálogo da Música de Sergipe 2013 traz 403 agentes da cadeia
produtiva da música do estado, reunidos em sete categorias: artistas
(solo/banda), empresas e fornecedores, escolas e profissionais de
ensino, festivais e casas de show, grupos e organizações, produtores
e, profissionais e técnicos. Por sua vez, cada uma destas categorias
possui subitens referentes ao gênero/estilo, ramo, área de atuação,
tipo de organização, dependendo da natureza da atividade dentro do
campo da música.
Os dados de cada cadastrado foram transplantados da plataforma
on line (www.obscom.com.br/musica/catalogo), conforme o que foi
informado e/ou disponibilizado pelos próprios agentes. Em alguns
casos, informações complementares foram buscadas em sites da
internet e/ou páginas pessoais em redes sociais, como também no
questionário aplicado, para o caso dos ‘artistas (solo/banda)’ .
Os perfis seguem uma padronização na apresentação. Para cada, são
disponibilizados, além do nome e foto/logomarca; cidade/município;
gênero/estilo musical, ramo ou área de atuação, tipo de organização;
biografia/histórico, e; contatos. Biografias/históricos que excederam
números de caracteres para a versão impressa foram adequados,
respeitados dados e linguagens textuais. Foram, também, respeitadas
as grafias dos nomes. No caso da identificação do gênero/estilo
musical, optou-se em utilizar o termo pelo qual se caracterizam os
artistas, conforme biografia apresentada e/ou informado quando do
preenchimento do questionário, não se restringindo assim às opções
dispostas na plataforma on line.
Ao pé de cada perfil, encontra-se o endereço eletrônico do agente
na plataforma on line do catálogo, onde poderão ser acessadas mais
informações.
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A Banda dos Corações
Partidos
Melodramatic’s Songs
ARACAJU

Surgiu em 2007, realizou shows, singles em rádio. Participou de coletâneas
(Sergipe finest). Encontra-se em estúdio gravando o primeiro cd.

CONTATOS
discodebarro@gmail.com
www.facebook.com/abcpartidos
www.coracoespartidos.tnb.art.br
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Adam Viana

A Casa do Zé

músico instrumentista
ARACAJU

música infantil
ARACAJU

A Casa do Zé, grupo musical infantil formado em Aracaju por João Ricardo,
Anabel Vieira, Kau Gouveia, Martha Santos, Fábio Andrade, Papi, Igor Costa.
O grupo lançou em 2010 o Cd Maria Anita e, em 2011, o Dona Carochinha &
Outras Histórias. Foi selecionado para compor a Mostra de Música Sergipana
– Sescanção, 2011. O show Maria Anita foi adaptado para televisão pela
Fundação Aperipê e lançado, posteriormente, em DVD.
Em Março de 2012, a banda fez show com Hélio Ziskind, compositor e produtor
musical do Programa Cocoricó e Castelo Ra-tim-bum, da Tv Cultura.

Aracajuano, guitarrista há 10 anos. Participou de bandas de variados estilos,
desde o forró ao metal sinfônico. Tocou em três bandas no Coverama, festival
de covers, onde foi finalista com o Red Hot Chili Peppers Cover (2010). Hoje,
tem se dedicado também aos estudos das teclas, synth, piano e escaleta.

CONTATOS
(79) 9805-3747
acasadoze@gmail.com
www.facebook.com/acasadoze
www.acasadoze.tnb.art.br/

CONTATOS
(79) 99595062
adamlvjg@gmail.com
www.facebook.com/VendettaFake | www.soundcloud.com/adamviana
www.youtube.com/user/adamguimares
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foto: Garagem Rock

Adoração sem Limites

afonsoaugusto

Pop/Rock
Tobias Barreto

ROCK
LAGARTO

Lançado oficialmente no dia da bíblia, o Ministério Adoração Sem Limites é um
projeto que surgiu nos corações de alguns jovens da cidade de Tobias Barreto.
São pessoas que fazem parte de ministérios distintos, porém, unidos com um
único propósito de levar a mensagem da verdadeira liberdade conquistada na
cruz. Por ser um projeto que já havia nascido no coração de Deus, a aceitação
do público foi imediata. Em pouco tempo, tomou características próprias
formando uma identidade e, logo, o trabalho ficou conhecido nos estados de
Sergipe, Bahia, Alagoas e Pernambuco. Com um estilo jovem atrai multidões
por onde passa levando uma mensagem de salvação e liberdade e, assim, vem
atingindo seu objetivo maior que é: saquear o inferno e povoar os céus. Com
uma proposta no pop rock e adoração tem como influências as bandas Oficina
G3, Fernandinho, David Quinlan.

Poeta, e cantor por acidente. Parido por Salvador, criado por Lagarto.

CONTATOS
(79) 9958-3776
http://www.ministerioasl.com

CONTATOS
(79) 9946-2285
afonsoaugustto@gmail.com
www.facebook.com/afonsoaugusto.barbosafontes
www.soundcloud.com/afonso-augusto-barbosa-fontes
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Afoxé Di Preto
Afoxé
Aracaju

Água Meteoro
ROCK
NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Formada em janeiro de 2010 por ex-integrantes das bandas Corpos Cavernosos
e Cercaria, a Água Meteoro surgiu da necessidade dos seus integrantes de
se manifestarem musicalmente. A banda é bastante recente, mas já realizou
alguns shows pelo estado, principalmente pelo interior. O primeiro cd demo foi
gravado no final de 2010 com recursos próprios e sua distribuição é gratuita,
sendo usado principalmente como cartão de visita da banda na tentativa de
ingresso em algum show ou festival. Em 2011 a banda tocou no Rock Sertão
como banda selecionada em votação pelo site.

CONTATOS
(79) 8828-0930
https://www.facebook.com/afoxe.dipreto.3?fref=ts

CONTATOS
aguameteoro@gmail.com
www.myspace.com/aguameteoro
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foto: ella leao

alberto silveira

ALAPADA ROCK PRAIA

Instrumental
Aracaju

ROCK DE PRAIA
Aracaju

O quarteto está na estrada há mais de 10 anos. Faz um rock híbrido mesclando
reggae, ska, rap, ritmos brasileiros. Com melodias simples e grooves dançantes faz
um som pra cima, descontraído e naturalmente praieiro. A sonoridade do grupo
é pop sem perder o peso roqueiro nem as possibilidades de experimentações,
cujas composições ora divertem, ora chamam para a reflexão. As letras falam
do universo dos integrantes, as impressões do mundo, buscando sempre uma
linguagem simples e direta. O nome faz referência à expressão “lapada”, típica
do nordeste brasileiro, espécie de “pedrada”, “bofetada”, e, na interpretação
do grupo, algo que sugere um arrebatamento sonoro. A banda, cujo gênero é
classificado pelo grupo como ‘rock de praia’, possui três CDs lançados (2005,
2007 e 2011), um DVD (2008) e está na estrada desde 2001. Tem mais de 10
mil cópias vendidas de forma independente.

Músico, compositor e arranjador.

CONTATOS
(79) 9979-0740
nanaescalabre@hotmail.com
www.facebook.com/alapadarockpraia?fref=ts

CONTATOS
(79) 9956-3231
www.facebook.com/pages/Alberto-Silveira/237825389608754?ref=hl
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foto: Priscila Reis

Alessandro Gomes
Mongini

Alê Martins
POP/ROCK
Aracaju

ESTILO MUSICAL VARIADO
ARACAJU

Músico paulista residente em Aracaju desde o começo de 2013. Guitarrista,
violonista, cantor e compositor. Atuou em diversas bandas dos mais variados
estilos no estado de São Paulo. Agora, radicado no estado de Sergipe, vem
atuando em carreira-solo em várias cidades do interior do estado, mostrando
um repertório de covers de pop-rock e MPB, e também composições próprias.
Algumas destas composições estão disponíveis no site: palcomp3.com/
alemartins.

Natural de Aracaju, começo minha saga musical aos 11 anos, em 2002.
Influenciado diretamente por meus pais, tenho braços por vários estilos: rock,
metal, mpb, clássico, regional, forró, entre outros. No repertório, apresento
minhas composições e trabalho com muito mpb. Vários artistas nessa vertente
são vistos em meu repertório: Lenine, Chico Buarque, Chico César, Zé Ramalho,
Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre vários outros.

CONTATOS
(75) 9836-7617
alemaomartins@hotmail.com
www.facebook.com/alemaomartins
www.myspace.com/almartins | www.palcomp3.com/alemartins

CONTATOS
alessandro_mongini@hotmail.com
www.facebook.com/alessandro.mongini
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Alex Sant’Anna

foto: Snapic

Brazilian Pop World Music
Aracaju

foto: Kadja Emanuelle

Alexandre Azevedo
Clássico
Aracaju

Comecei a tocar em 1994 fazendo barzinho. Meu primeiro CD, chamado
“Aplausos Mudos Vaias Amplificadas” foi lançado em 2004. Discografia: 2004
– Aplausos Mudos Vaias Amplificadas – Disco de Barro; 2006 – Coletânea
Music From Northeast – Astronave Iniciativas Culturais; 2009 – Coletânea
What’s Happening in Pernambuco – Luaka Bop; 2009 – Coletânea Sergipe’s
Finest – Disco de Barro; 2010- Coletânea Music From Sergipe – Aperipê FM;
2011 – EP Cansado; 2012 – EP “Fragmentos”. Principais Eventos: 2006 – Porto
Musical; 2009 – Rock Sertão; 2010 – Verão Sergipe; 2012 – Feira da Música
de Fortaleza.

Nascido em São Paulo, radicou-se em Aracaju no ano de 2001. Iniciou seus
estudos em violão erudito em 2002, sob a orientação do professor Luiz Alberto,
na Sociedade Filarmônica de Sergipe (SOFISE), passando posteriormente
a estudar no Conservatório de Música de Sergipe com o mesmo professor.
Participou de masterclasses e workshops com violonistas como Turíbio Santos,
Edelton Gloeden, Michael Lich, Mario Ulloa, Cristina Tourinho, Zé Paulo Becker
e com o quarteto de violões Quaternaglia.
De 2007 a 2009 esteve sob a orientação violonística do Prof. Dr. Fábio Queiróz,
na Universidade Federal de Sergipe e atualmente integra o corpo discente
desta mesma instituição, no curso de Licenciatura em Música, participando
do Programa de Iniciação à Docência (PIBID), e desempenhando atividade de
monitoria nas disciplinas de violão.

CONTATOS
contato@alexsantanna.com.br
www.soundcloud.com/alexsantanna
www.alexsantanna.com.br
alexsantanna.conexaovivo.com.br / alexsantanna.tnb.art.br

CONTATOS
(79) 9901-9117
alexandre.violaoclassico@gmail.com
www.facebook.com/alexandre.azevedo.violao
http://www.twitter.com/ale_violao
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Alice Nou

Alexsandra

Pop/Rock
Aracaju

FORRÓ
São Domingos

Alice Dantas Perrucho Nou nasceu no dia 20 de maio de 1985. Aos sete anos
de idade ela já gritava para o mundo que queria ser cantora. Fazia músicas em
pequenos pedaços de papel, treinava performances no canto da sala e ouvia
clássicos do rock nacional e internacional, sob influência dos pais (Silvana e
Pedro) e irmãos (Karina e Pedrinho). Alice é amante da dança contemporânea
e do teatro, mas foi pela música que ela se apaixonou mais e conseguiu se
entregar de corpo e alma. Com 1m80 cm de altura e dona de um timbre de
voz suave e de muita ousadia, Alice participava de eventos de artes na escola
e de festivais de música do SESC. Foi destaque com o blues protesto “Artista
Desconhecido”, a balada sensual “À Noite” e emocionou o público com “Ponta
dos Mangues”, música que fala da separação dos seus pais. Alice lança o seu
primeiro disco com doze faixas contendo histórias de amor, família e cotidiano.
A realidade é inspiração para a cantora explorar todo o seu talento e amor
pela arte. Alice Nou é paixão por guitarra, com um timbre de voz terno e às
vezes rude, uma mistura de dor e alegria, raro alucinógena e assaz bipolar.

CONTATOS
(79) 3455-1326
alexsandra_alexsandra@hotmail.com

CONTATOS
(79) 9935-5423
alicenou@gmail.com
http://www.alicenou.com.br
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Aline Mello

Aliquid

Gospel
Tobias Barreto

Heavy Metal
Aracaju

Tenho 21 anos e, desde que me converti, há quatro anos, venho demonstrando
meu amor a Deus através do canto. Quero louvar todos os dias da minha vida.

Podem até existir datas referentes ao começo desta banda sergipana, mas
não se enganem, o conceito da Aliquid já existia há muito tempo, só faltava
encontrar as pessoas certas para a empreitada, o que aconteceu depois do
fim da banda Vórtice, em 2003. A proposta da Aliquid não é se prender
em nenhum sub-estilo de Heavy Metal, mas sim fazer o som que nasce
naturalmente da influência trazida pelos integrantes: o progressivo e o
melódico. Assumem o gosto por Angra, Megadeth, Dream Theater, Symphony
X e Yngwie Malmsteen, sem tentar copiar nenhum deles, pois estão dispostos
a mostrar o que sabem fazer.

CONTATOS
http://palcomp3.com/alinelevita/

CONTATOS
(11) 97583-5307
felipe.tiburcio@gmail.com
www.facebook.com/aliquidmetal
www.myspace.com/aliquidmetal
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Allen Alencar

Altas Horas

músico instrumentista
Aracaju

ARROCHA, SERESTA
Nossa Senhora do Socorro

Guitarrista e compositor. Já acompanhou diversos artistas sergipanos como
Patrícia Polayne, Nino Karvan, Elvis Boamorte e Os Boavidas, Alex Sant’Anna,
Héloa, Coutto Orchestra. Atualmente toca com a cantora paulistana Andreia
Dias e o cantor paraense Arthur Nogueira.

Banda formada para alegrar e animar casamentos e eventos.

CONTATOS
(11) 97316-7873
allen.alencar@gmail.com
www.facebook.com/allen.alencar

CONTATOS
(79) 8814-8947

www.obscom.com.br/musica/catalogo/allen-alencar
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Alunte

foto: Raiane Souza

Amauri Sá
Voz e Violão
Laranjeiras

Rock
Aracaju

Consolidada em 2012, a Alunte é um trio de roque de Sergipe, formado por
integrantes que vêm de outras bandas da cena independente local, algumas
extintas, outras em atividade. Para fazer sua música, sempre consulta uma
lista em que figura desde os nomes clássicos e tradicionais do estilo até
os esquecidos e marginalizados, por opção própria ou não. Em mente, uma
cartilha de segundas intenções: fazer uma música que seja contextualizada,
com alto grau de periculosidade e shows que lembrem as pessoas que elas
estão vivas. Após suas primeiras apresentações ao vivo, estão em processo
final de gravação do seu primeiro EP, que contará com 6 músicas autorais e
logo estará disponível para apreciação nas redes.
Alunte é: Sean Saad (bateria), João Mário (baixo e vocal) e Fábio Barros
(guitarra e vocal).

Toca desde 1990. Toca em bares e restaurantes. Já participou da FEMU em
duas edições e em 3 do Festival de Artes de Laranjeiras.

CONTATOS
(79) 9964-1341 / (79) 9925-1932
alunte.se@gmail.com
www.facebook.com/alunte.se
www.soundcloud.com/alunte Z www.tnb.art.br/rede/alunte

CONTATOS
(79) 9989-7161

www.obscom.com.br/musica/catalogo/alunte
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Amorosa

André Torres

MPB e regional
Aracaju

SERTANEJO BATIDÃO
Aracaju

Antônia Amorosa, natural de Itabaiana, tem 26 anos de carreira. É cantora,
compositora, participou de 10 coletâneas, gravou 1 LP duplo e 5 CD’s solos.
Surgiu na música sergipana atuando como intérprete em casas noturnas de
Aracaju na década de 80. Coleciona mais de 50 prêmios como cantora vindos
de setores culturais e sociais, como o prêmio de melhor intérprete do Festival
Canta Nordeste, em 1993 e a melhor intérprete do Brasil na Festa da Música
brasileira promovido pela Rede Bandeirantes. Levou a música sergipana para
80% dos Estados Brasileiros, atuou nos 75 municípios sergipanos e povoados,
participou dos mais importantes festivais de cultura de Sergipe além de eventos
populares. Realizou uma turnê internacional em 2004 nos países da Alemanha
e Áustria realizando 43 apresentações. Musicou 85 poemas da escritora Hilda
Hilst que resultou na gravação do seu primeiro DVD a ser lançado.

Desde adolescente, já alimentava o sonho de ser cantor. Ainda, aos 15
anos, fez aulas de teclado e técnica vocal, mas abandonou por falta de
incentivo. Contrariando os interesses dos pais, André foi à luta em busca
da realização do sonho de ser cantor. Admirador do forró nordestino e
sertanejo de raiz, ele adota em suas composições uma mistura de forró com
sertanejo e, finalmente, une os dois estilos em um belíssimo trabalho: O CD
André Tôrres, a Voz do Forronejo.
Os primeiros shows na carreira foram no município de Nossa Senhora das
Dores, onde reuniu cerca de 8 a 10 mil pessoas. A partir daí a agenda de
shows se estendeu para vários municípios baianos. Possui dois discos que
trazem no repertório uma mistura de vários ritmos como o romantismo,
country, vaneirão e o tradicional forró com a mistura do sertanejo.

CONTATOS
(79) 9849-8249
http://www.amorosasergipana.com.br
https://www.facebook.com/antoniaamorosa?fref=ts

CONTATOS
(79) 9981-3237
deboramatos.jornalista@gmail.com

www.obscom.com.br/musica/catalogo/amorosa
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foto: Carlos Henrique Santana

Anônimos do Arrocha
Arrocha
Nossa Senhora da Glória

ANTÔNIO FÉLIX
Aracaju

Original da cidade de Glória, começou tocando teclado no povoado onde
morava. Agora tem quatro componentes.

CONTATOS
https://www.facebook.com/anonimosdoarrochaoficial?fref=ts

CONTATOS
https://www.facebook.com/antoniofelixdesouzaneto?fref=ts

http://obscom.com.br/musica/catalogo/anonimosdoarrocha/
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foto: site educar-se

Ararão do Nordeste

Aragão
extemporâneo
Aracaju

FORRÓ PÉ DE SERRA
Aracaju

Edézio Aragão Santos é formado em Comunicação Social (Rádio e TV) pela
Universidade Federal de Sergipe em 2006. Trabalha com música desde 2001,
tendo dois CDs e um DVD lançados - no Brasil e no Japão - pela Gravadora
Atração com a banda Naurêa. No grupo, toca cavaquinho e bandolim, além
de ter realizado turnês internacionais (2006 a 2009) em parceria com a
agência alemã agents4music. É musico do artista solo Alex Sant`Anna desde
2010 e também compositor da Banda dos Corações Partidos desde 2008.
Realiza sonoplastia e trilha sonora de espetáculos de teatro desde 2008
e compôs para as peças“Sim Salabim” (2008, Cia de Teatro “O Mínimo”),
“Projeto Cacuete – A incrível performance de Crendices” (experiência de
residência teatral da diretora Maicyra Leão) e “Retalhos Populares” (da
Palhaça Carmela, sob a direção de Erica Moura e Iris Fioreli). Trabalhou
como diretor da rádio Aperipê FM, emissora da Fundação Aperipê de Sergipe,
no período de 2010 a 2011. Esta como coordenador de música e audiovisual
da Secretaria de Estado da Cultura de Sergipe e atualmente produz o DVD
e Festival ZONS.

Gildo Ferreira Lima, o Ararão do Nordeste, fundador e único remanescente
da forma..o inicial do Trio Asa Branca (Ararão – Sanfona, Mestre Agnaldo
– Zabumba e voz, companheiro durante 18 anos do grupo e hoje falecido e
Nivaldo – que hoje toca triangulo com Robertinho dos oito baixos), nasceu em
Piaçabuçu, Alagoas, mas veio para Sergipe com 6 anos. Em 2010, Gildo Ararão
do Nordeste ganhou Prêmio Especial do Sanfona de Ouro, por toda uma vida
dedicada à música e ao forró.

CONTATOS
(79) 9938-0127
edezio.aragao@gmail.com
http://www.facebook.com/edezio.aragao
https://myspace.com/naurea | https://soundcloud.com/naurea

CONTATOS
(79) 9927-5149 / (79) 9146-0572

http://obscom.com.br/musica/catalogo/edezioaragao/
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Ary Delrey

Ários Maia

MPB
Aracaju

Reggae
Aracaju

Músico, cantor e compositor.

Depois de ter passado uma breve temporada em 2009/2010 na Banda Oganjah
com três apresentações: 20 de Novembro de 2009 no Evento Zumbi Vive, em
Aracaju; 23 de janeiro no 8º Crioulu’s Music Cultural, povoado Campo do Criolo
no município de Lagarto; e em 04 de fevereiro de 2010, no Projeto Verão
no palco alternativo da praia de Atalaia, o radialista/produtor/artista Ários
Maia retoma as atividades como artista solo em 01 de junho de 2013, no IV
Aniversário da Cigari (Companhia Gentileza de Artes Integradas) após fazer
som em barzinhos com um repertório autoral, trazendo o melhor da MPB e
da música sergipana, com ênfase no gênero Reggae, do qual sente maior
identificação.

CONTATOS
http://palcomp3.com/aridelrey

CONTATOS
(79) 9904-8080
ariosmaia@hotmail.com
http://www.facebook.com/filhodeguian
http://www.manifestoserigy.com/

http://obscom.com.br/musica/catalogo/ari-del-rey/
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Arthur Matos

foto: Marcelinho Hora

Ataíde do Acordeon
FORRÓ PÉ DE SERRA
Nossa Senhora do Socorro

Rock
Aracaju

Cantor, compositor e verdadeiro devoto à música, Arthur Matos é uma das
grandes revelações da música brasileira. Iniciou sua carreira como vocalista
da banda Nantes, e, após o término do grupo, se dedicou à carreira solo.
Em 2012, lançou seu primeiro álbum intitulado Seu Lugar (selo Rock In
Press), o qual foi muito bem recebido pela crítica e pelo público e até hoje
continua coletando um crescente número de downloads. Em 2012, realizou
uma turnê de divulgação do álbum Seu Lugar em São Paulo e nos EUA - na
maior conferência musical do mundo, o South by Southwest (SXSW), em
Austin (Texas), e em um dos palcos norte-americanos mais importantes,
o Hotel Café, em Los Angeles (Califórnia). Se prepara para lançar seu
segundo álbum, Pacífico Atlântico, que conta com composições honestas e
repletas de emoção.

Ataíde começou a tocar aos 15 anos, e já tem 45 anos de sanfona. Já ganhou
concurso de sanfona em Cristinápolis. Lançou seu primeiro CD em 2003, e
outro em 2009.

CONTATOS
(79) 9956-9496
contatoarthurmatos@gmail.com
https://www.facebook.com/arthurmatosmusica
https://soundcloud.com/arthurmatos | http://www.flavors.me/arthurmatos

CONTATOS
(79) 9955-0030

http://obscom.com.br/musica/catalogo/arthurmatos/
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foto: www.coberturamix.com.br

Foto: Snapic

Atraction Project - Violin Eletronic Music
(Rafael Gonçalves)

Ato Libertário
Reggae
Aracaju

Clássico
Aracaju

Formada em 2011 em Aracaju/SE a banda Ato libertário tem como base
rítmica o autêntico Reggae de Raiz Jamaicano, fazendo a ligação entre
o Nyahbing e o Dub com fortes influências de Ragga, Ska entre outras
vertentes do gênero, com uma pitada de improvisação, o grupo passeia pela
música progressiva experimental.
As apresentações ao vivo são cheias de energia, letras revolucionárias
envolvidas em arranjos fortes e criativos com linhas consistentes de baixo
e bateria, além do revezamento de instrumentos entre os integrantes da
banda dando um ponto de destaque em suas performances.
A banda se destacou no cenário musical local, sendo finalista do III Festival
Aperipê de Musica de 2011 com a canção Tudo Por Dinheiro. Desde então
a banda vem se apresentando com frequência em vários eventos e não
demorou para dividir o palco com bandas de renome nacional e internacional
como MIDNITE, MATO SECO, VIBRAÇÕES, ADÃO NEGRO entre outras. Em
2012 participou do PROJETO VERÃO tocando no Palco Multicultural e no
aniversário de 10 anos da Rua da Cultura.

Músico nato, atua na Orquestra Sinfônica do Estado de Sergipe como violino
fila. É também 1º violinista da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal
de Sergipe (OSUFS) e da Orquestra Sinfônica Cidade de Aracaju (OSCA).
É professor de violino no Centro de Cultura e Artes da UFS (Cultart) onde
leciona no projeto Sergipano de orquestras jovens. Já tocou sob a regência
do maestro Emanuel Martinez e da maestrina Denise Mohr. É graduando em
Música pela Universidade Federal de Sergipe e aluno particular de violino do
prof. Mestre Marcio Rodrigues, desde março de 2012.
Atualmente, desenvolve o projeto Atraction Project - Violin Eletronic Music
de música eletrônica com violino, fato inédito no estado de Sergipe.

CONTATOS
(79) 8128-0261 / (79) 8806-7733
ato-libertario@hotmail.com
https://www.facebook.com/bandaatolibertario
http://www.myspace.com/566576755

CONTATOS
(79) 9977-8663
violinorafael18@hotmail.com
https://www.facebook.com/rafael.goncalvesdocarmo.3
http://rafaelviolinopgua.blogspot.com.br/

http://obscom.com.br/musica/catalogo/atolibertario/
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AUGUSTO CESAR

foto: Genilson

MÚSICO INSTRUMENTISTA
Nossa Senhora do Socorro

Azzuis Goes
ESTILO MUSICAL VARIADO
Aracaju

Músico multi-instrumentista há 20 anos!

Músico, compositor, já toquei em vários barzinhos da cidade, toco em festas e
meu repertório é um mix de MPB, Pop Rock, Reggae, Samba.

CONTATOS
(79) 8812-2216
holycesar66@hotmail.com
augusto66@hotmail.com

CONTATOS
(79) 9844-9224
azzuis1@hotmail.com

http://obscom.com.br/musica/catalogo/augusto-cesar/
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baballu

Bago De Jaca

Axé
ARACAJU

FORRÓ
Aracaju

foto: Vinícius Fontes

Nossa banda está na estrada há 5 anos. Contamos com 12 componentes no
palco. O nosso show é dividido em duas partes : repertório de axé e de pagode.
Contamos com músicos Sergipanos e Alagoanos.

O grupo Bago de Jaca brotou na cena musical sergipana em 1996, nos
palcos da UFS, ritmado pelas batidas do forró pé de serra e com a missão de
resgatar e manter viva a chama do forró que consideravam genuíno. Porém,
o reconhecimento da crítica só aconteceu mesmo no ano de 2001, quando o
festival de música Sescanção, promovido pelo Sesc, teve como grande campeã
a música Ribeira, de autoria do Nino Karvan, interpretada pelo Bago. Em 2004
o Bago grava o seu primeiro CD, chamado “Em todo chão planto uma semente”,
composto por 12 canções autorais e 2 poemas matutos. O segundo CD é
lançado em junho de 2010, chamado “Cabra da Peste” composto por 10 faixas
em que baiões, xotes, maracatus, marujadas, marchas e frevo se misturam
aos poemas matutos e fazem uma grande festa de puro forró genuinamente
sergipano.

CONTATOS
(79) 8847-3004
ramalhose@hotmail.com
http://www.facebook.com/bandababallu
http://www.bandababallu.com.br

CONTATOS
(79) 9902-9371 / (79) 9960-8094
kelmst@hotmail.com
www.facebook.com/bago.dejaca
www.mySpace.com/bagodejaca
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Balaio de Fulô

foto: Bluesvy Santos

forró
ARACAJU

Balanço Da Boiada
FORRÓ DE VAQUEJADA
Nossa Senhora da Glória

Grupo musical Formado Por Anabel Vieira, Beto Carvalho, Rodrigo Peninha
e Valquíria Queiros que tem por objetivo divulgar a música Sergipana,
homenagear nossos compositores e mostrar a riqueza da nossa arte.

É com simplicidade, harmonia e muito sucesso que a Banda Balanço da Boiada,
vem liderando os palcos por onde passa. Banda filha da cidade de Nossa
Senhora da Glória no estado de Sergipe, está chegando com o seu sucesso,
predominando o ritmo das vaquejadas juntamente com os seus componentes
transmitindo muita energia positiva, o Balanço da Boiada arrasta multidões,
seja em vaquejadas, micaretas ou shows, a certeza é que todos estão
contagiados com esse novo sucesso Gloriense.
Com muita Vaquejada, simplicidade e descontração suas apresentações são
embaladas por diversos sucessos, destacando músicas próprias que foram
sucesso em seu primeiro cd, como Atleta da Sela, Buquê de Flores, Mulher
Briguenta e Gerente da Putaria e o carro chefe do segundo cd é a música
Pensando Nela. Onde passa para o público o dia-a-dia do povo brasileiro, em
especial o povo do sertão, fazendo a multidão cantar e dançar.
E a festa não acaba por aí, fazem parte do repertório da banda, músicas de
vários estilos, mas sempre cantadas no ritmo da Vaquejada. Balanço da Boiada
é uma banda sergipana que mostra a cultura de um povo.

CONTATOS
(79) 9819-1190 / (79) 9984-4233
balaiodefulose@gmail.com
http://www.facebook.com/BalaiodeFulo

CONTATOS
(79) 9969-0798
contato@flavioproducoes.com.br
http://www.facebook.com/forrozao.balancodaboiada
http://www.flavioproducoes.com.br
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Banda Afro Odoiyá

foto: Roberto feitosa

Axé
ARACAJU

Banda Comunidade
Que Canta
Gospel
Aracaju

Grupo criado em 1994 com objetivo de divulgar a cultura negra sergipana.

Banda marcada pela adoração ao senhor. É o humano e o Divino, é o Amor
Maior que nos impulsiona a pedir ao Senhor uma Cura de Amor vinda do
Sagrado Coração. Quero Enamorar-me de Ti, Jesus e te pedir um Mensageiro
de Deus, assim como Maria a Mãe Fiel, presença marcante no Ruah Javé.
Amém!

CONTATOS
(79) 8810-1879
Robertoc.feitosa@yahoo.com.br
http://www.facebook.com/afroodoiya.dosantosdumont
http://palcomp3.com/afro_odoiya/

CONTATOS
(79) 9192-7191 / (79) 8826-9409
http://palcomp3.com/comunidadequecanta
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Banda Doce Love

Banda DONALI

Arrocha
Nossa Senhora do Socorro

Pop
Aracaju

Os músicos já participaram de outros grupos como Asas Morenas. Já fez shows
em Japoatã, Muribeca. Recentemente mudou o nome para Doce Love, antes
chamava-se Três Xonados. Banda baseada no romantismo e nas levadas.

foto: Bruno Alves

A Banda DONALI surge do encontro dos músicos David Davi (guitarra) e
Fernanda de Aquino (Voz). David e Fernanda começam a namorar no ano
de 2008 e passam a desenvolver algumas atividades musicais em dupla como
recepções, casamentos e festas particulares. A ideia de um trabalho autoral
começa a permear a cabeça de David, que quer ver suas músicas cantadas de
forma magistral – através da voz de Fernanda. Assim, dedica-se a compor um
repertório e, juntos, decidem gravar um cd. Seu primeiro disco, “Ideário”, que foi
lançado no Teatro Lourival Baptista, apresenta dez músicas e é disponibilizado,
exclusivamente, em formato virtual - atendendo a nova maneira de consumo
do mercado fonográfico. A DONALI continua trabalhando e segue buscando o
seu lugar no cenário musical sergipano. Atualmente está em fase de produção
de seu primeiro videoclipe!

CONTATOS
(79) 9958-5105
Sitehttp://www.bandadocelove.com.br
http://palcomp3.com/bandadocelove/04-audiotrack-04/

CONTATOS
(79) 8842-3537
bandadonali@hotmail.com
https://www.facebook.com/bandadonali?ref=hl
https://soundcloud.com/banda-donali
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Banda Fera Bandida

Banda Kallibre

Forró
Frei Paulo

POP/ROCK
Lagarto

Somos uma banda sergipana de pop rock afim de expandir e levar a nossa
música a todo Brasil. Nosso grupo é formado por 6 integrantes: Pablo Resende
(vocal e violão), Ivo Leonardo (baixo), Evandro Shiruder (guitarra), Veslei
Rocha (sax) David (bateria)e Rafael (teclado).

CONTATOS
gp_producoes@hotmail.com
http://www.bandaferabandida.site.com.br
http://palcomp3.com/bandafera-bandida/

CONTATOS
(79) 9986-6025
kallibreabanda@hotmail.com
https://www.facebook.com/banda.kallibre?fref=ts
http://meadd.com/bandakallibre/profile
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Banda Lúgubre

foto: Walber Faria

Rock
Aracaju

Banda Os Kebras
PAGODE, SWINGUEIRA
Lagarto

Uma singularidade musical construída para fugir de regras e de métodos
harmônicos. Assim se define a música da Banda Lúgubre. Uma idéia concretizada
para fazer um som pesado com vários elementos do Blues, do Gótico, do Doom
e outras vertentes do velho e bom Rock’n Roll.
A Banda Lúgubre foi formada no ano de 2009 e já passou por várias mudanças
em sua formação. Porém no ano de 2011 conseguiu estabilizar-se com esta:
Ismael Júnior (Vocal/Guitarra), Ricardo “Scarlet” (Guitarra), Paulo “Scarlet”
(Baixo) e Rodrigo Borges (Bateria). Desde então vem trabalhando nos
arranjos das novas, e antigas, composições, formulando uma característica
única para a Banda e trazendo o melhor da influência de cada músico para a
musicalidade da mesma. Todas as músicas são cantadas em Português e tem
como compositor o membro fundador da Banda Ismael Júnior. Letras estas
que exprimem uma forma como ele mesmo coloca: “Uma união de palavras,
choques e explosões, onde a tudo e a todos experimenta. Mas são só meus
olhos! E isto não vai trazer a morte ao mundo, nem a desgraça ao sonho mas
a curiosidade aos loucos”.

A banda ”Os Kebras “, teve origem em 04/08/2008. Com muita dificuldade,
falta de instrumentos, local para ensaio, transporte para músicos de outras
cidades, falta de apoio, entre outras.
Mesmo com essas dificuldades conseguimos montar nossa banda e tocar no
carnaval 2009 de Canindé de São Francisco no “bloco da prevenção” sendo
considerada como banda revelação.
Hoje a banda tem 15 componentes, ou seja, 15 jovens que estão ocupando seu
tempo livre aprendendo música. A maioria dos músicos é de Canindé, apenas
quatro são de cidades circunvizinhas.

CONTATOS
(79) 9825-6362
bandaugubre@hotmail.com
http://www.facebook.com/lugubreband
http://www.myspace.com/bandalugubre

CONTATOS
(79) 9142-5130 / (79) 8839-2880
https://www.facebook.com/pages/Banda-Os-Kebras/383813001716998?fref=ts
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Banda Rêvuar

Banda Samba S2

Revuar
ARACAJU

Samba
Tobias Barreto

A Banda Rêvuar, a exemplo da banda Calypso, está lançando um novo ritmo
chamado Rêvuar. O novo som traz muito swing e sensualidade, uma fusão da
lambada Francesa com o Axé Music da Bahia. O nome tem origem francesa.
Foi criada em 2006. O objetivo da criação da banda é lançar um novo estilo
musical, que mescla lambada brasileira, francesa e o zouk. Fazem roupagens
e versões de músicas.

Banda de samba da cidade de Tobias Barreto / SERGIPE. Integrantes: Marcus
Vinícius, Rodrigo Firmino, Marcio Werllan, Djalmir Reis, Jones, Neguita e
Marcos Paulo.

CONTATOS
(79) 9962-5508
https://www.facebook.com/banda.revuar?fref=ts
http://www.bandarevuarwebnode.com.br

CONTATOS
https://www.facebook.com/BANDASAMBAS2
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Banda Sisal Roots

foto: Cássio Bastos

Reggae
Laranjeiras

foto: Foto: Secom/Prefeitura de Aracaju

Banda Skama de Peixe
Forró
Aracaju

Formada em 2005, a Sisal Root’s vem se destacando ao longo desses anos
no cenário musical do estado, sendo reconhecida como uma das melhores
bandas de reggae de Sergipe, tudo isso graças a muito trabalho durante esses
seis anos de existência. Em 2009, gravamos um CD demo para que possamos
divulgar melhor nosso trabalho. A banda se orgulha muito de ter surgido em
Laranjeiras-SE, berço da cultura sergipana e uma das principais fontes de
inspiração para a banda.
Nossa música tem como objetivo libertar a humanidade dos conceitos
ultrapassados, sobretudo em relação ao reggae, ainda muito discriminado.
As letras abordam vários temas como, amor, problemas sociais, preconceito,
história, política, religião, etc. As principais influências da Banda Sisal Root’s
são Don Carlos, Gregory Isaacs, Leões de Israel, Bob Marley, entre outros.

A banda teve origem em Roraima, mas atualmente reside em Aracaju. No
elenco, sanfoneiras, cantores e cantoras se revezam durante os shows.

CONTATOS
(79) 9930-0881
sisalroots@hotmail.com
http://www.facebook.com/bandasisalroots?fref=ts
https://soundcloud.com/sisal-roots

CONTATOS
(79) 3211-7665
https://www.facebook.com/skamadepeixe?fref=ts
http://www.vagalume.com.br/skama-de-peixe/
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banda sonho de paz

Banda Swing Art Mania

GOSPEL, POP ROCK
Nossa Senhora do Socorro

Pagode
Nossa Senhora do Socorro

A banda Sonho de paz foi fundada em 05 de abril de 1997, com a missão
de evangelizar através da música e levar a boa mensagem a todos os povos.
tocamos nos principais eventos católicos do estado, temos um identidade com
o pop Rock cristão atraindo assim a juventude para a música que faz pensar e
refletir melhor sobre a vida.

A Banda Swing Art Mania tem levado o pagode para todos os cantos de Sergipe
e para fora do estado.

CONTATOS
(79) 9867-7085
cleciotc@hotmail.com

CONTATOS
https://www.facebook.com/pages/Art-Mania/431997090146592
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Banda Xotebaião

Banda Zuera Maluka

FORRÓ
aracaju

Axé
Nossa Senhora do Socorro

A XOTEBAIÃO surgiu em 2001. Realiza um trabalho de Forró “Pé-de-Serra”
(Tradicional) enraizado nas origens do Forró Nordestino utilizando uma
roupagem moderna e atual. Durante esse tempo, foram gravados seis CDs
e dois DVDs, todos de forma independente. O primeiro DVD foi lançado em
2007 e teve participações importantes, tais como: Trio Nordestino, Adelmário
Coelho, Targino Gondim e outros. Esse projeto teve uma proposta mais
intimista e trouxe um resgate de nossa história com as principais canções
tocadas, além de contar com algumas inéditas e uma homenagem a Luiz
Gonzaga. Durante cerca de 8 anos, fizemos parte da coletânea Forrozão da
Sergipe, produzida pela TV e FM Sergipe. Há muitos anos, A XOTEBAIÃO faz
parte da agenda dos principais eventos do nosso Estado recebendo elogios dos
mais diversos veículos de comunicação e dividindo o palco com artistas como
Dominguinhos, Zé Ramalho, Alceu Valença, Fagner entre outros.

Começamos através de amigos, e aí gostamos de misturar ritmos brasileiros. A
banda tem três anos e já rodou o estado.

CONTATOS
(79) 9967-5503
xotebaiao@infonet.com.br
http://www.xotebaiao.com

CONTATOS
(79) 9902-4697/ (79) 8845-5526
https://www.facebook.com/BandaZueraMaluka?fref=ts
http://palcomp3.com/zueramaluka/
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foto: Thamires Nunes

Banzo Lundu

Beto Mesquita

ARACAJU

MPB
Canindé de São Francisco

Banda que flerta com os ritmos afro-latino-americanos e suas relações com a
música brasileira.

Beto Mesquita é cantor e compositor de Música Popular Brasileira. Possui
cinco anos de carreira profissional e experiência em festivais. Nascido na
cidade de Salvador, Beto chegou a Sergipe há oito anos e trouxe para cá o
que há de melhor do cenário cultural da Bahia. Aprendeu a soltar a voz e a
tocar violão sozinho aos 14 anos de idade, hoje aos 25, carrega a experiência
de interpretações em bares e casas de shows. Fez curso em canto e violão
pela Universidade Federal da Bahia. Apresenta-se frequentemente no interior
sergipano e já passou também pelos estados de Alagoas e da Bahia. De estilo
musical diversificado, Beto se alinha à MPB, ao Pop Rock, ao Axé, passando
pelo Samba até o Reggae. Tem composições próprias que falam sobre o amor,
a saudade e coisas da terra, num tom intimista e solitário.

CONTATOS
(79) 9811-9338
banzolundu@gmail.com
https://soundcloud.com/banzolundu

CONTATOS
(79) 9985-5343
betomesquitamusic@gmail.com
facebook.com/betomesquitaoficial
palcomp3.com/betomesquita
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Betrayed the face

Betto Vidall

Rock
Aracaju

Pop
ARACAJU

foto: Thiara Meneses

Banda de death/Metalcore, formada por Jean (guitarra solo), Renan (vocais),
Artur (guitarra base), Adriano (bateria) e Rodrigo (Contrabaixo)

Aracajuano, já participou de alguns blocos afros da cidade. Trabalha há 10
anos como músico profissional, tendo passado por várias bandas de bailes,
como vocalista e (ou) guitarrista.
Projetos atuais:
• Ministra oficina de noções musicais para crianças, na Escola Padre Pedro, em
Nsª do Socorro.
• Trabalha como produtor musical em Cleber Silva Home Studio.
• Faz parte da banda baile “Joia Rara”
• Fez a produção musical do EP da banda Afro-Odoiyá.
• Está em estudio, começando a gravar suas músicas autorais.

CONTATOS
(79) 8137-1796
betrayed.the.face@gmail.com
https://www.facebook.com/betrayedtheface
https://myspace.com/betrayedtheface/music/albums

CONTATOS
(79) 8803-2209
bettovidall@hotmail.com
https://www.facebook.com/BettoVidall
https://soundcloud.com/betto-vidall
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Bira

Bob Zé

BAILE
Canindé de São Francisco

ECLÉTICO (JAZZ, POP, FORRÓ)
Aracaju

Baile -Tem 25 anos de carreira. Toca baixo e já passou pelas bandas Força
estranha, Alta voltagem, Curto circuito, e por último a banda Cheiro de Mato.

CONTATOS
(79) 8839-4881
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Nascido às margens do rio São Francisco, na cidade de Pão de Açúcar-Al, viveu
sua primeira infância ouvindo uma variedade de ritmos e sons. Nas festas
religiosas e nos dias de feira de sua cidade escutou as típicas ladainhas, o
som da sanfona, do triangulo e do zabumba, bem como as famosas duplas
de emboladores e os trios de pifes que ovoavam as margens do rio. Desde
cedo se interessou pelos sons do violão. Aprendeu, já na adolescência, a tocar
violão popular. Ainda nessa epóca, seus pais foram morar em Aracaju-Se. Na
capital, estudou violão popular e violão clássico. Em 1997 formou um grupo de
musica instrumental (Caju Jazz) oportunidade esta de caminhar pelas linhas
tortuosas de improviso. Em 1998 formou um grupo de forró ( Bago de Jaca)
que vai em busca das raízes nordestinas, valorizando o forró chamado pé
de serra. Em 1999 lançou seu primeiro cd solo “Bob Zé sem concerto”, cd
totalmente independente e alternativo. Em 2009 lançou o cd “Recorte” fruto
de vários trabalhos anteriores. Atualmente trabalha a divulgação desse cd que
marca a volta do artista em sua carreira solo.

CONTATOS
(79) 9999-6755
bob.ze@hotmail.com
http://bobze.conexaovivo.com.br/
http://obscom.com.br/musica/catalogo/bobze/
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Brinquedolê Trupe

foto: Eloiza Helena

Infantil
ARACAJU

Bruno Prado
ARACAJU

A Brinquedolê é uma trupe formada por seis artistas versáteis que
compartilham do mesmo ideal: levar alegria e educação através da arte para
crianças de todas as idades e origens e para adultos que coadunem com o
mesmo espírito, especialmente pela via da música e do teatro. Atualmente,
desenvolve o espetáculo musical FÁBRICA DE ALEGRIA com aproximadamente
1h de duração. O Fábrica de Alegria é composto por doze quadros que abordam
temas diversos, focando valores como tolerância, ética, respeito ao outro e à
natureza, trazendo à reflexão ideias de sustentabilidade, organização, higiene
pessoal,alimentação saudável, família. Outra grande tônica do espetáculo
é o resgate de elementos do folclore brasileiro: cantigas de roda, capoeira,
maculelê são reavivados de forma divertida,através de recursos diversos, como
teatro de fantoches e contação de história. O incentivo à leitura também tem
presença marcante. A Trupe conta com um CD gravado intitulado “Fábrica de
Alegria”.

CONTATOS
(79) 8843-5009 / (79) 8804-7931
celdafontes@gmail.com
http://www.brinquedole.com.br

CONTATOS
(79) 9951-1936
https://www.facebook.com/bruno.prado.16547008?ref=tn_tnmn
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Café Pequeno

Callazares do Asfalto

Instrumental
Aracaju

Rock
Nossa Senhora do Socorro

É um terceto sergipano de música instrumental que surgiu em 2005. É
composto pelos músicos Pedrinho Mendonça (Percussão), Júlio Rêgo (Gaita)
e Guga Montalvão (Violão). Os três são aracajuanos, instrumentistas de
formações diversas e têm em comum o gosto pela música instrumental.
Os integrantes passaram por conservatórios de música, fizeram cursos com
nomes importantes da cultura brasileira como Naná Vasconcelos, Otávio Castro
e João Rodrigues. O Café Pequeno tem como influência a MPB e já tocou
em várias casas noturnas de Aracaju. Encerrando as atividades musicais de
2009 da melhor maneira possível, o terceto lançou o elogiado Café Pequeno
na cozinha de Badyally, primeiro álbum do grupo. Das nove canções no CD,
seis são autorais. As demais são releituras de Hermeto Pascoal (AL) , João
Rodrigues(SE) –Manuel de Falla (Espanha) Atualmente o Café Pequeno
encontra-se em estúdio preparando seu mais novo álbum.

Trazemos em nossas letras temas como prostituição, lésbicas, contestações
comportamentais e religiosas, sexo, drogas e muito ROCK IN ROLL, fomentando
o caus pós-moderno vigente em nossa realidade, cantando histórias nossas
ou devaneios de luxúria ainda não realizados; vamos seguindo nas estradas
tortuosas da vida, pois as glórias e tragédias do cotidiano nos fazem refletir
sobre esse estado de ilusão vivido por grande parte da sociedade. Nossas
influências vão desde um New York Dolls a um Raul Seixismo passando por um
via expressa desvairando e ricochetiando Alice Cooper’s em umas Velhas Virgens,
LedZeppiando interestelarmente até chegar a um rock Maiden Brazil sendo a
Wolfmother de um louco Baggio lááááááá de São Cristovão, Ramonzeando os
velhos Mamutes, que, encapados em um Plástico Lunar da Silva, viram suco
de Júpiter Maçã, dentre muitos outros dinossauros que não caberiam de tão
pesados nessas fragéis linhas T-H-Centricas.

CONTATOS
regojuliogaita@hotmail.com
https://myspace.com/cafepequenoinstrumental

CONTATOS
(79) 8816-8933 / (79) 9833-5534
erike_adrian@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Callazares-do-Asfalto/313737492018305
https://soundcloud.com/erike-adriane-lima-correia/03-l-bios-vermelhos
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Carol Prudente

foto: Victor Balde

JAZZ, MPB, MUSICAIS, MÚSICA CLÁSSICA
ARACAJU

Estuda canto desde os 14 anos, incluindo canto lírico, técnica vocal e fisiologia
da voz.
Atualmente é estudante do curso de graduação de música da UFS, e do curso
de Canto e Cantoterapia da Escola Rafael, Florianópolis/SC.
Em 2009 lançou seu primeiro EP “Carol Prudente e Pífano Zen” contendo 5
músicas, do qual a música “Corpo Invisível” foi classificada no Sescanção/2011.
Sua voz recebe influência diversificada do blues, jazz, mpb, musicais, música
clássica e ritmos regionais.

Casa Forte
INSTRUMENTAL
Aracaju

Inicialmente como um power trio formado em 2010 por integrantes de duas
bandas de hardcore conhecidas de Sergipe: Erik “Frog” e Roque Souza da
Rótulo e Bruno Petoh da Nucleador, a Casa Forte vem com a proposta de
fazer rock instrumental misturado também a influências de samba rock,
funk, soul, blues e jazz.
Em 2012, um novo membro chega para reforçar o time, o guitarrista Jão da
banda de rock progressivo Penny Mocks, também de Aracaju, mas desta vez
tocando Percussão, dando mais suingue e incrementando a mistura musical
da Casa Forte utilizando a riqueza desses gêneros musicais, as canções vão
surgindo da vontade de explorar esses ritmos.
A banda, recentemente, lançou um Ep virtual com 2 músicas (funk espacial e
Rock ensina algo), participando de eventos de música instrumental como por
exenmplo o Festival Mangaba Instrumental, ao lado de bandas locais como
Ferraro Trio e Coutto Orquestra de Cabeça, além da baiana Vendo 147. A Casa
Forte já está em processo de gravação de mais 3 músicas para um novo EP,
para ser lançado em 2013.

CONTATOS
(79) 88720-2002
du_prudente@hotmail.com
https://www.facebook.com/carol.prudente.9
http://www.myspace.com/carolprudenteepifanozen

CONTATOS
(79) 9972-3451
erikdspsicologia@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Casa-Forte/146762352069836
http://www.soundcloud.com/casaforte

http://obscom.com.br/musica/catalogo/carolprudente/
98

http://obscom.com.br/musica/catalogo/erik/
99

Casaca de Couro

foto: Suellen Ximenes

FORRÓ PÉ-DE-SERRA
ARACAJU

Cataluzes
MPB
ARACAJU

Formada em março de 1998, a CASACA DE COURO tem participado de vários
eventos no Brasil, sempre levando o que há de melhor da nossa cultura,
mesclando o forró com acordeom, violino e muita animação. A banda tem se
destacado e ganhado prêmios em Sergipe por ter sido considerada A MELHOR
BANDA DE FORRÓ PÉ-DE-SERRA do estado.Além disso, a vocalista da banda
Lizete Feitosa ganhou o prêmio de melhor cantora de Forró, em 2008, e,
Joaquim Ferreira de melhor cantor de Forró em 2009. A CASACA DE COURO foi
eleita a MELHOR BANDA DE FORRÓ PÉ-DE-SERRA DE SERGIPE em 2008, 2010
e 2011. O repertório da Casaca de Couro é composto pelo mais puro forró
pé-de-serra através de interpretação dos clássicos brasileiros, compositores
sergipanos e músicas autorais. A canção “MORENA”, de autoria do músico
Joaquim Antonio, garantiu à CASACA a inclusão da banda em uma coletânea
de forrós brasileiros, ao lado de Genival Lacerda e grandes nomes do cenário
forrozeiro. A CASACA DE COURO É SHOW!

O Cataluzes é um grupo musical surgido nos anos 80. Em 1983, gravou o
seu primeiro disco, Viagem Cigana, com arranjos, regência e participação
instrumental do maestro Paulo Moura. Seu segundo disco, Sangue d`Alma, foi
lançado em janeiro de 2001. Nesse mesmo ano, o Cataluzes foi proclamado
vencedor do concurso Aracaju em Canto, promovido pela TV Sergipe; Em
2007, participou de uma turnê em Portugal, oportunidade na qual realizou
seis shows em diversas cidades. No seu mais recente disco, Voltar à Aldeia,
o grupo ousou incorporar arranjos com cordas e metais, concebendo uma
visão mais orquestral em seu trabalho. Segundo os seus componentes, é da
maior importância registrar as músicas com arranjos mais elaborados. Este
trabalho possibilitou a realização de um concerto com a Orquestra Sinfônica
de Sergipe, em junho do ano em curso. Também nesse mesmo mês, a convite
de um órgão oficial do governo cubano, realizou, em Matanzas, o show de
encerramento do 25 Encuentro Nacional de Cine Clubes.

CONTATOS
(79) 9979 8190 / (79) 9963-6311
casacadecouro@infonet.com.br
https://www.facebook.com/casacadecouro.perfilii?fref=ts
http://www.casacadecouro.com.br

CONTATOS
oswaldoagomes@ibest.com.br
https://myspace.com/grupocataluzes
http://www.youtube.com/watch?v=M1cp8eZO8n8
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Cau Nunes

Celda Fontes

aracaju

Regional/experimental
ARACAJU

foto: Moema Costa

Compositora e intérprete. De voz suave, melodiosa e muito afinada, executa
músicas autorais e de grandes nomes brasileiros, passeando por vários gêneros
musicais, especialmente bossa-nova, música regional, forró pé-de-serra, blues
e samba. Cursou quatro a nos de piano e canto coral no Conservatório de
Música de Sergipe, ao qual retornou em 2011, após seleção, para cursar
percussão. Tocou órgão e regeu coros de igreja por mais de dez anos. Cantou
por cerca de onze anos no grupo vocal Nós e Voz, sob a regência do maestro
José Carlos Tourinho. Tocou e cantou profissionalmente em eventos diversos.
Suas composições conquistaram classificações em dois festivais de Música
Cristã – FEMUC,na década de 1990, três festivais de música Sescanção (2004,
2009 e 2011) e três da Associação das Rádios Públicas – Arpub/Aperipê
(2009, 2010 e 2011), de um total de dez festivais nos quais se inscreveu.

CONTATOS
http://www.facebook.com/caununesfan
soundcloud.com/cau-nunes

CONTATOS
(79)8843-5009
celdafontes@yahoo.com.br
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003025920736
http://br.myspace.com/568165441
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César do Pagode
SAMBA, SERTANEJO UNIVERSITÁRIO
Tobias Barreto

Samba e sertanejo universitário. Começou há cerca de 10 anos atrás. Aprendeu
violão com o irmão. Teve a ideia de criar um grupo de samba. Conseguiu formar
uma banda, e daí criou o nome César do pagode. Hoje, com o seu samba e
sertanejo universitário, é muito conhecido na cidade de Tobias Barretos, e nas
regiões próximas.

Chiko Queiroga &
Antônio Rogério
aracaju

Antônio Rogério e ChiKo Queiroga tocaram nos principais palcos do Brasil e do
mundo. Já passaram por praticamente todos os espaços possíveis em Sergipe,
tocaram nas principais casas de espetáculos do país e realizaram turnê na
Europa e nas Américas, passando por países como Estados Unidos, Guatemala
e Honduras e Paris.
Com vasta experiência, Chiko e Rogério, personalizaram a música e a arte
sergipana/BRASILEIRA criaram um perfil altamente enraizado nas tradições
nordestinas, mas sobretudo, dentro de um contexto universal.

CONTATOS
(79) 9899-8863
https://www.facebook.com/cesar.menezes.9066

CONTATOS
(79) 3043-2481 / (79) 3251-4882
https://www.facebook.com/chikoqueirogaantoniorogerio.queiroga
http://www.netlinks.com.br/chikoerogerio
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Chiquinho do Além Mar e
Banda Forró de Mala e Cuia
FORRÓ
aracaju

Cícero do Acordeon
FORRÓ PÉ DE SERRA
Canindé de São Francisco

CHIQUINHO DO ALÉM MAR faz poesia desde menino. A sua poesia é a poesia da
vida, do menino pobre por fora, mas com uma riqueza por dentro que irradiou
pelo mundo e fez com que ele se tornasse o homem de hoje.
Seu trabalho mescla forró e poesia. A Banda Forró de Mala e Cuia surgiu pela
necessidade de resgatar o autêntico forró pé-de-serra e mesclá-lo com outros
elementos das manifestações populares como a poesia e a xilogravura.
Em seu repertório, a banda vai das composições próprias, como “Bela Atalaia”,
composta por Chiquinho do Além Mar, Tito do Acordeom e Jean Melodia,
passando por mitos da música nordestina como: Clemilda, Luiz Gonzaga, Josa
“O Vaqueiro do Sertão”, Zé Nilton, Trio Nordestino, Zivuca, dentre outros. O
diferencial da Banda está na junção da música à poesia popular, em especial
o cordel. Nos shows além de dançar o autêntico forro pé-de-serra, o público
desfruta do recital de versos de tema popular com o cordelista Chiquinho do
Além Mar, líder do grupo.

Começou a tocar com oito anos de idade (1976), o primeiro cd foi gravado
em 2011, o show mais importante da carreira foi em São Paulo no centro
tradicional nordestino. Foi diversas vezes premiado como quadrilheiro no
povoado Curituba.

CONTATOS
(79) 9136-3422 / (79) 8806-9231
forrodemalicuia@hotmail.com

CONTATOS
(79) 8863-0628
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COBRA VERDE

Coutto Orchestra

FORRÓ
SÃO DOMINGOS

Instrumental
aracaju

Soenildo Santos Mendonça nasceu no município do agreste sergipano – Campo
do Brito – em 30 de Maio de 1978. Originário de uma família de agricultores
e músicos, Cobra Verde, herdou o nome artístico do pai, Gileno Santos, que
tocava triângulo no conjunto “Os Boêmios do Nordeste”. Na época do conjunto,
havia um instrumentista famoso chamado Cobrinha (integrante do Trio
Nordestino). A situação pode ter influenciado seu Gileno a receber o nome
artístico de Cobra Verde.
Seu Gileno havia comprado um acordeon para um dos irmãos que não se
interessou. Soenildo, então, decidiu aprender sozinho e observando como
autodidata e descobriu no acordeon sua arte para expressar uma musicalidade
que já pulsava em toda sua família e na região. Nunca frequentou uma escola
de música, mas possui um conhecimento prático e uma ótima memória
musical. Sua destreza, capacidade criativa de improvisação e domínio do
instrumento faz com que ele seja colocado como um dos melhores sanfoneiros
de sua geração em Sergipe. Além de sanfoneiro, Cobra Verde também toca
instrumentos de percussão e canta muito bem.

Com 02 Ep`s lançados (Micromúsica (2010)/ Aratu Milonga (2012)) a
banda parte para lançar, no início de 2013, o seu primeiro disco oficial, o
Eletrofanfarra. Atualmente, a Coutto Orchestra vem ganhando destaque em
importantes espaços do cenário da música brasileira como shows na Feira
da Música (CE), Porto Musical (PE), BNB Instrumental (PB e PE), LAB
Festival(AL), Palco Giratório (SE), Festival Sertão Itaparica Mundo (PE), Verão
Segipe (SE) e participação em diversas coletâneas fisicas e virtuais como Bass
Culture e Beyound (BM&A), Serigy All Stars (Disco de Barro), dentre outras. A
banda faz parte da nova safra da música instrumental do nordeste brasileiro.
Formada em 2010 a micro-big-band faz a fusão da cultura dj com as diversas
melodias e fanfarras mundo afora, absorve e traz para casa os cantos e ritmos
tradicionais e pops como o tango, a cumbia, o balkan, as valsas, as marchas,
o house e o jazz manouche e leva para o mundo o maracatu de brejão, a
taieira, a marujada e o forró.

CONTATOS
(79) 9942-6323 / (79) 9869-7532
cobraverdesanfonada@yahoo.com.br
https://www.facebook.com/cobra.verde.73?ref=ts&fref=ts

CONTATOS
(79) 9840-5838
couttoorchestra@gmail.com
https://www.facebook.com/couttoorchestradecabeca?fref=ts
http://www.couttoorchestradecabeca.com
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Cristina Andrade

Crove Horrorshow

MPB CLÁSSICO
Estância

Rock
ARACAJU

foto: Snapic

Cristina começou a cantar aos 13 anos em um concurso intercolegial que
ganhou. Aos 16 começou a trabalhar com a banda Unidos em Ritmo, e
posteriormente com a banda os Cometas. Cantou também, durante a sua
carreira, com a banda Forró Ligeirs, 7 desejos, Batista do Acordeon. Participou
do VI Festival da Canção em Estância, e da última edição do Canta Nordeste
e do Sescanção.

A banda surgiu em 1985. Seu nome é uma explícita referência ao idioma fictício
criado por Anthony Burgess em seu romance A laranja mecânica (1962). O
Crove Horrorshow lançou sua primeira demo em 1988, com as músicas Nada e
Tudo. Em 1989, foram gravadas em estúdio mais duas músicas: Eu te Amava e
Agora. Em 1996, já com Gutierre no baixo, foi gravada a demo Catedral, com
quatro músicas: Catedral, Nada Passou, Labirinto e Ninguém Mais. Em 2004,
foi lançado o CD demo Violagem, com versões acústicas e eletrônicas de novas
e velhas canções. Depois do Rock é o seu mais recente trabalho.

CONTATOS
(79) 9949-7265 / (79) 9146-8621

CONTATOS
(79) 8141-4142
kateconstantinopinheiro@gmail.com
https://www.facebook.com/crove.horrorshow
http://www.myspace.com/crovehorrorshow
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foto: Pedro Zucon

Dami Doria Narayana
Duarte
Instrumental
aracaju

Violonista, compositor e arranjador.

Damião
MPB, SERESTA
Tobias Barreto

Damião está na música há mais de trinta anos. Desde cedo sentia que tinha o
dom. Estudou violão e teclado na Sociedade Filarmônica de Sergipe (SOFISE),
e hoje atua cantando e tocando MPB e serestas em Tobias Barreto.

CONTATOS
dami_bard@hotmail.com
https://myspace.com/damibard
https://soundcloud.com/dami-doria

CONTATOS
(79) 9943-7668
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Daniel Torres

Dark Visions

Rock
ARACAJU

TRASH METAL/DEATH METAL
Tobias Barreto

Integrante da Plástico Lunar, Daniel Torres, cantor e compositor, vem desde
2011 aventurando-se em carreira solo. Atualmente, prepara seu álbum de
estreia.

A proposta inicial era juntar uns amigos e fazer um som. Nessa época, o
repertório era todo constituído de covers. A banda começou a definir sua
identidade musical a partir da entrada de Cláudio nos vocais, o que aconteceu,
no final de 2005. Nos anos seguintes a banda participou de vários eventos
dentro do cenário underground sergipano e baiano, dentre quais, o Boquerão
Metal Fest (Cícero Dantas-BA), o Glorimetal e o Rock Sertão ( N.S. da Gloria).

CONTATOS
(79) 9961-7549
danielsoarez@gmail.com
https://www.facebook.com/danielsoarez

CONTATOS
(79) 9893-4335
darkvisions.dv@hotmail.com
https://www.facebook.com/darkvisionsthrashmetal?fref=ts
https://soundcloud.com/signorelli
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Debora Cristiane

Deilson Pessoa

Gospel
ARACAJU

Pop Alternativo
aracaju

Cantora gospel que tem feito a diferença no brasil e em outros paíseses por
onde tem andado. Canta em igrejas com play back e em eventos realizados
por prefeituras com a sua banda. Com seu estlilo eclético, tem conquistado
seu público fiel.

Abusando de composições firmes, numa sonoridade pop sofisticada, Deilson
Pessoa aponta um espaço seu entre os novos autores. Iniciou os primeiros
contatos com o público em 2007, quando lançou o álbum Súbito e Feito.
Diluindo referências diversas, o cantor apresenta música brasileira dentro de
seu tempo, mesclada em suas variantes regionais e urbanas, num sincretismo
bairrista ao tempo que evoca influências tropicalistas. Cronista urbano fora
dos grandes eixos, na pequena Aracaju cercada de grandes metrópoles, Deilson
Pessoa capta e transmuta no ambiente universal da música a singularidade
de seu lugar. Quatro anos após o lançamento do primeiro álbum apresenta
ao públlico “Eu Quem?!”, seu segundo trabalho autoral que confirma o nome
de Pessoa entre as vozes mais relevantes da nova música sergipana, esta que
chega reivindicando o merecido espaço dentro do circuito da música nacional.

CONTATOS
(79) 9994-8210/ (79) 8818-5023
talvaneproducoesyeventos@hotmail.com
https://www.facebook.com/debora.cristiane.71
http://www.palcomp3.com.br/deboracristiane

CONTATOS
(79) 9994-1250 / (79) 8845-3879
deilsonpessoa@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Deilson-Pessoa/132731930138376?ref=hl
http://tnb.art.br/rede/pessoa
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Denisson Cleber

Denys Benn

Instrumental
ARACAJU

Pop
aracaju

Sou músico, violonista e Contrabaixista, atuo no cenário musical de Sergipe,
tanto em palco como estúdios, há mais de 11 anos, nesse período integrei
variados grupos de diferentes gêneros musicais. Trabalhei como copista da
SEC Banda (extinta banda marcial, patrocinada pela Secretaria de Educação
do Estado de Sergipe). Em 2008 ingressei no curso de Licenciatura musical
na Universidade Federal de Sergipe, nesta, sou bolsista do PIBID (programa
de iniciação à docência). Além de músico executante, atuo também como
professor de música, há mais de 10 anos. Lecionei em escolas regulares de
ensino, Instituto Canarinhos de Aracaju, em projetos sociais como: Estrelas
Petrobras, AVOSOS e Filarmônica Santa Bárbara (Laranjeiras – SE). Atualmente
ministro aulas particulares de música e atuo também como músico freelance,
arranjador, além de realizar direções e produções musicais.

Cantor, compositor e instrumentista. Estudou harmonia e improvisação no
Conservatório de Música de Sergipe. Toca desde os seis anos de idade. Participou
de algumas bandas ao longo desses anos, cada uma delas foi uma escola!
Aprendeu, além da música, que aqueles que estão trabalhando ao seu redor
tem uma importância gigantesca no resultado do trabalho, pois isso é uma
troca de talentos. Trabalha pra emocionar o mundo com o dom aperfeiçoado
da música; Para ele, “a música move o seu dia, o seu tempo, o seu futuro, o
seu coração, a sua vida. Pois, a todo instante e por toda parte se ouve som.
Quero ouvir as melhores músicas, quero fazer o melhor que eu puder, quero
que sempre exista uma forma de mudar seu humor, seu pensamento, na hora
que você mais precise”.

CONTATOS
(79) 3251-3378 / (79) 8118-5789
https://www.facebook.com/denissoncleber.fariassantos

CONTATOS
https://www.facebook.com/denys.benn?ref=ts&fref=ts
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Devotos de Cristo

Diego Lima

Pop/Rock
Estância

Clássico
Aracaju

foto: Victor de Andrade Lima

Natural de Aracaju, iniciou seus estudos com o músico Davis Wilkerson, e
posteriormente passou a ter orientação violonística com o Professor Luiz
Alberto no Conservatório de Música de Sergipe, tendo participado de cameratas
e orquestras de violões, oportunidade em que se apresentou publicamente em
recitais.
Em 2011 ingressou no curso Licenciatura em Música da Universidade Federal
de Sergipe onde recebe orientações violonísticas do Prof. Dr. Marcus Ferrer,
Prof. Yuri Barreto e Prof. Msc. Alessandro Pereira.
Já participou de aulas e masterclasses com os violonistas: Prof. Dr. Mario Ulloa,
Prof. Msc. João Raone Tavares da Silva, Prof.ª Msc. Risaelma de Jesus Arcanjo
Moura, Prof. Msc. João Omar, Prof. Msc. Zé Paulo Becker, Quaternaglia Guitar
Quartet composto pelos violonistas Chrystian Dozza, Fabio Ramazzina, Thiago
Abdalla e Sydney Molina.
Atualmente, além da licenciatura, conclui o curso Técnico em Música com
habilitação no instrumento Violão no Conservatório de Música de Sergipe e
atua como professor em escolas, e aulas particulares de música.
CONTATOS
(79) 9945-1959
jonatan2araujo@hotmail.com
https://www.facebook.com/DevotosDeCristo?ref=hl

CONTATOS
(79) 8848-5442
diegolimalobos@gmail.com
https://www.facebook.com/diegolima2356
www.youtube.com/channel/UCPz7E5UBNY3WGT2RtD2Wb1g?feature=watch
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Dihavaianas

Discarados do Arrocha

PAGODE, AXÉ
Laranjeiras

ARROCHA, FORRÓ, PISADINHA
Nossa Senhora do Socorro

A banda tem seis anos, já rodou por todo o Estado e esteve presente em todos
os festivais de Laranjeiras. Tem dois cds gravados e passou do samba raiz para
o pagode axé por demanda popular.

A banda surgiu do interesse do empresário. Este investiu na compra dos
instrumentos musicais (teclado e uma guitarra). A partir daí, chamou pessoas
conhecidas que já tinham interesse em formar uma banda. Há quatro anos.

CONTATOS
juniorbinderli@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Dihavaianas/223090027766645

CONTATOS
(79) 9815-3444
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Dj Gessana Shakti

Dj Kaska Global Beats

Eletrônico
aracaju

Eletrônico
ARACAJU

foto: Ana Soares

Iniciou seu contato com a música ainda quando menina cursando, por 7 anos,
o conservatório de musica clássica e piano. Desenvolveu um carinho especial
pela música eletrônica e um gosto refinado pelo estilo Tecnho Minimal/house
e Deep House. Vem aprimorando sua carreira de DJ, trazendo sonoridades
exclusivas em suas apresentações, com músicas inéditas, além de seu charme
e carisma que encantam a todos na pista. Já dividiu a cabine com nomes da
cena nacional, como Vivi Seixas, Dany Andrade e Cris K. No ano de 2010 entrou
para a lista do TOP 300 da revista Electro Mag, sendo a única DJ sergipana,
e uma das poucas do nordeste, a participar efetivamente da eleição desta
revista, uma das mais bem conceituadas do país. Passou pela agência Grow
Music(SC), teve residência no Pier Aracaju (2011) e também desenvolve um
trabalho de produção de eventos relacionados a e-music e shows, assinando a
produção de festas e eventos.

É um Profissional sergipano com projeção internacional, residindo por
10 anos na Europa, onde agitou os principais clubes e festivais de
Barcelona, Madri, França, Londres e Alemanha. Se destaca por experimentar e
fusionar suas raízes Afro-Indígenas-Brasileiras com a eletrônica vanguardista
da Europa, enfatizando para o Mundo que a cultura não tem fronteiras.
Em 2008 lançou o CD Global Beats, editado pela discográfica espanhola 18
Chulos. Em seu set ao vivo, DJ Kaska fusiona grooves brasileiros, africanos ou
latinos com programações eletrônicas, e com habitual participação de músicos
tocando percussão, guitarra ou trombone. Atualmente DJ Kaska é produtor e
apresentador do programa “Global Beats” na Radio Aperipê FM em Aracaju /
Brasil, uma caravana sonora que nos leva do México a musica Balcânica do
leste da Europa, passando por Brasil, Espanha e África. Um verdadeiro artesão
da mistura da musica eletrônica com a diversidade de ritmos do Mundo.

CONTATOS
(79) 9916-0204
gessanashakti@gmail.com
https://www.facebook.com/GessanaShaktiOficial
https://soundcloud.com/djgessanashakti

CONTATOS
(79) 8829-7073 / (79) 9154-8862
djkaska@hotmail.com
hhttp://www.facebook.com/djkaska
http://www.myspace.com/djkaskaglobalbeats
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Dj Lucas Dias

DJ Pango

Eletrônico
Aracaju

HOUSE MUSIC
ARACAJUvb

Nascido no Rio de Janeiro, iniciou sua carreira de DJ aos 14 anos tocando nas
festinhas da escola e vizinhança. Incentivado pelo pai, desenvolveu o gosto
pela música. Pesquisa a origem de todo e qualquer som, história de autores
e melodia para que, com isso, possa integrar seu som e levar surpresas ao
público. Até hoje tem essa mania e não para de pesquisar nunca. Estilo: hoje
acompanha a tendência do House, que é um dos sons mais difundidos no
mundo e em diversas formas. Hoje as minhas três vertentes de trabalho é o
House, Electro e o Tribal.

CONTATOS
(79) 9919-2124
djlucasdias_@hotmail.com
https://www.facebook.com/djlucasdias
https://soundcloud.com/set-june/dj-lucas-dias-word-set

CONTATOS
djpango@yahoo.com.br
http://www.facebook.com/djpango
http://www.myspace.com/pangodj
http://djpango.blogspot.com
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Dom José do Ban

Don Winne

CHORO
aracaju

Pop/Rock
ARACAJU

Dom José do Ban lançou o seu primeiro CD “Uma nova história” em outubro de
2012. 100% autoral com os primorosos arranjos do músico violonista 7 cordas
Ricardo Vieira. Além dos integrantes do Grupo Bondenós foram convidados
outros exímios músicos e intérpretes da terra para, juntos, criarem o CHORINHO
COM SOTAQUE SERGIPANO e, com ousadia, foram inseridas músicas de outros
estilos como o samba-choro, xote, bolero e até um tango!

Don Winne, é um projeto de pop rock concebido em 2009 com influências da
energia do Hard Rock e a suavidade poética do nosso Pop Rock nacional.

CONTATOS
(79) 9988-1816
maslowa@infonet.com.br
http://www.domjosedoban.com.br
https://soundcloud.com/set-june/dj-lucas-dias-word-set

CONTATOS
donwinne@outlook.com
http://www.facebook.com/DonWinne
http://palcomp3.com/Donwinneoficial/
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Don’t Trust Anyone

DoRaGrunge

Rock
São Cristóvão

Rock
ARACAJU

Hardcore melódico
Formada em 2011. Desde então começaram a produzir músicas na linha do
Hardcore melódico com influências de bandas nacionais como: Sugar Kane,
Dead Fish, Street Bulldogs, Reffer, Noção de Nada.

São só dois músicos. Mas que valem por 4 ou 5. Valter Carlos nos vocais
e guitarras se junta à Michael (bateria) na Dora, outrora conhecida por
Identidade Zero, banda formada em 2004 em Aracaju no Sergipe.
O som é grunge com uma atitude rock’n roll, o resultado fala mais do que
qualquer definição, as primeiras demos disponíveis mostram uma banda
completa e cheia de potencial para mostrar o seu valor. Atualmente a banda
está com a nova formação que é Renato Regazone (Bateria) e Valter Carlos
(Guitar e vocal).

CONTATOS
(79) 8137-1796
rage_graveshc@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Dont-Trust-Anyone/216199161724748
http://br.myspace.com/577669544

CONTATOS
banda.dora@r7.com
https://www.facebook.com/pages/DoRaGrunge/318211684884150
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Douglas Marx

Dream Zion

Pop
Laranjeiras

Reggae
ARACAJU

Artista solo, teve início no ano de 2002. Conta que a música que o escolheu
e sentiu a necessidade de expressar o sentimento. Já se apresentou 4x no
Encontro Cultural de Laranjeiras. Abriu o evento Sergipe Alfabetizado, onde
tinham 6 mil pessoas. Se apresentou no Festival de Música (Femuh) onde tem
workhops e aulas, foi quando começou a se apresentar. Já tentou vaga no The
Voice Brasil, com aparição no Vídeo Show, não foi selecionado. Já participou da
eliminatório do Ídolos. Já tentou vida musical no Rio de Janeiro. Participa do
Concurso de Música do Festival de Laranjeiras. Se apresentou em locais como
a Rua do Turista (aju), Rua da Cultura (aju) e em bares.

A banda existe há 8 anos, e a sua formação inicial tocava pop rock e reggae, e
só depois passaram a tocar apenas reggae. Apresentaram-se no projeto verão
em 2008, show considerado um dos mais importantes no histórico da banda.

CONTATOS
(79) 9100-8586
luizdouglasrocha@hotmail.com
https://www.facebook.com/douglas.marx1

CONTATOS
(79) 8837-4730
luanbpinheiro@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/DREAM-ZION/
Thttp://www.garagemmp3.com.br/dream-zion http://www.vagalume.
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foto: Melissa Warwick

Dudu Prudente
músico instrumentista
aracaju

edizero
Pop/Rock
Tobias Barreto

Banda formada por amigos em maio de 2009 nas vésperas da “Semana de
Cultura e Arte de Tobias Barreto”, com o intuito de acompanhar o compositor
e multi instrumentista que a batiza. Mostrando uma grande transformação na
música sergipana, de letras poéticas e ritmo empolgante a banda Edizero vem
coletando uma grande legião de fãs por onde passa e levando a alegria a todos
os corações partidos.

CONTATOS
(79) 8872-2002
http://www.facebook.com/dudu.prudente
https://soundcloud.com/dudu-prudente

CONTATOS
(79) 9833-3701
guguitarreiro-hotmail.com
http://www.facebook.com/pages/Edizero/326697194007777?fref=tsa
https://soundcloud.com/edizero
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Edose

Ein Trio

Rock
Aracaju

Rock
Aracaju

A banda Edose foi formada em Aracaju-SE no ano de 2012 e faz um som que
mistura influências do Hardcore e Metal dos anos 80 e 90. No começo do ano
de 2013 lançou seu primeiro material. O EP de estreia recebeu o nome de Rock
‘n’ Roll e contém as 5 primeiras músicas da banda.

Formado a partir de um fórum de orkut. 3 caras juntam-se para tocar covers.
Daí percebe-se uma grande afinidade musical. De Início com Eloane, Rafael
e Arthur. Sendo bateria, baixo e guitarra. O tempo passou, um dia Eloane,
aparece com a ideia e prontamente os outros dois aceitam. Tempos depois
agrega-se a eles Daniel, e pouco depois Dellano. Está formada a Ein trio por
completo.

CONTATOS
(79) 9940-7224 / (79) 9854-4942
bandaedose@hotmail.com
https://www.facebook.com/bandaedose
https://soundcloud.com/edose

CONTATOS
(79) 8813-0987
eloane.goncalves22@ovi.com
http://palcomp3.com/Eintrio/#
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Elisa

foto: Danilo Bandeira

Pop/Rock
aracaju

Erivaldo de Carira
Forró
carira

Fechem o almanaque. Receitas prontas não servem para qualificar a banda
Elisa.
Biography
“O quarteto sergipano Elisa é prova cabal que somos capazes de fazer pop
inteligente, sofisticado e moderno, sem parecer difícil, petulante ou inacessível.
É mais uma a somar na excelente safra de grupos pop e rock surgidos em
Aracaju.”
Jesuíno Oliveira (Lado Norte/ Yellow Domain)

O filho de “Manezinho” de Carira, sanfoneiro de oito baixos, e de dona Julita,
tornou-se uma das mais importantes referências da música nordestina na
região onde dedicou grande parte de sua carreira: Sergipe. Gravou seu primeiro
LP “Forró a Brasileira” pela Fama Som Music do Brasil, sendo “Fazenda Velha”
a música carro-chefe desta obra. Na sequência de LPs que não pararam mais
de serem gravados, vieram: “Mate Sua Sede” (destaque para Sujo de Batom),
“Mistura de Forró” (destaque para Forró de Cabra Macho); o primeiro CD
nasceu em 1997 “As Melhores de Erivaldo de Carira”; “Fazenda Velha” sempre
se destaca como uma das principais músicas de sua carreira.
Quem emplacou a décima obra fonográfica de Erivaldo de Carira foi “Do
Jeito Que Eu Gosto”. O próximo passo é o DVD já esperado pelo público que
acompanha sua trajetória. São 34 anos de estrada musical e sua carreira
lhe trouxe grandes encontros ao lado de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Flávio
José, Clemilda, Adelmário Coelho, Oswaldinho do Acordeom,Sivuca, Pedro
Sertanejo, Mestre Zinho, Trio Nordestino, Antônio e Cecéu.

CONTATOS
(79) 8819-3233
banda.elisa@hotmail.com
https://www.facebook.com/bandaelisabr
http://soundcloud.com/banda-elisa

CONTATOS
(79) 9977-7279 / (79) 9807-7076
erivaldodecarira@infonet.com.br
https://www.facebook.com/erivaldo.decarira?fref=ts
http://www.erivaldodecarira.com.br
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foto: Ernesto Silva

Estilo Selvagem

Estúdio Box & Azulejo

Forró
Nossa Senhora do Socorro

Rock
Lagarto

Grupo formado para tocar em eventos públicos.

Parte da banda nascida no sertão e outra na capital baiana, ambas juntas
formam, então, essa mágica essência após o fim dos Beatles e o descobrimento
dos malefícios do CO2 chamada como consta cá acima.
Como música nunca foi prioridade na vida – de ninguém -, então as partes
estudaram, brincaram, sofreram bullying, andaram de bicicleta, se apaixonaram
por professora e depois de tanto tempo resolveram encontrar um modo de não
trabalhar nem em banco, nem em açougue formaram a banda.
E foi nesse intervalo de outrora pra ontem à noite que a banda se acimentou,
no qual foram descobertos pelo homem o facebook, o mouse óptico, a panela
de pressão que não solta borracha e o livro sem página – esse último uma das
maiores descobertas da humanidade desde a cevada -, dos quais foram, sem
dúvida nenhuma, o indubitavelmente primeiro motor aristotélico da banda
E pro parimento socrático de ideias foi que surgiu do alto da mais pesada
tecnologia composta por um notebook e um cabo re-soldado o primeiro dos
últimos discos da Estúdio Box & Azulejo: o irremixável Estúdio Box & Azulejo
Apresenta Estúdio Box & Azulejo.

CONTATOS
(79) 9995-7007

CONTATOS
(79) 9829-0409
italoduarte@hotmail.com
https://www.facebook.com/estudioboxfanpage
https://myspace.com/estudioboxeazulejo
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Fabinho do Acordeon

Fabio Oliveira

Forró
Canindé de São Francisco

ROCK/JAZZ/MÚSICABRASILEIRA
ARACAJU

foto: Pritty Reis

Começou com 8 anos de idade tocando bateria, depois disso ganhou um piano
de 15 notas e aos 12 anos entrou na banda 7 desejos, aos 13 tocou na banda
revelações, mudou-se para simão dias e foi integrante da Toque Musical e
desde 2009 canta e toca na banda forró da folha, além do trabalho solo que
dura já 13 anos.

Músico auto-didata. Desde a adolescência, cantando, compondo e tocando baixo
na banda Snooze. Entre 2004 e 2006 investiu na profissionalização dentro
da área de música, ao ingressar no Conservatório Souza Lima (SP). Lá fez
aulas de contrabaixo, prática de conjunto (jazz e música brasileira), arranjo,
percepção musical e harmonia. De volta à Aracaju, atuou como professor de
baixo elétrico do Conservatório de Música de Sergipe entre 2007 e 2009, e em
2008 ingressou no curso de Licenciatura em Música da UFS. Em 2010 começou
a dar aulas de musicalização na Escola Sesc, e em 2011 assumiu o cargo de
analista em música da unidade Sesc Centro. Como músico freelance atuou em
2011 com Patrícia Polayne (com shows em Madri, Maceió,Rio de Janeiro, turnê
em São Paulo e gravação de DVD em Aracaju), Deilson Pessoa (gravação de
CD) e Crove Horrorshow (gravação de CD), entre outros trabalhos. Também
atua no formato voz e violão, em apresentações em Aracaju.

CONTATOS
(79) 9965-3253
https://www.facebook.com/pages/Banda-Forr%C3%B3-da-Folha/211327505641430

CONTATOS
(79) 8837-0403
fabiosnoozer@gmail.com
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foto: Snapic

Fator RH
Rock
Nossa Senhora da Glória

A Fator RH é uma banda de som alternativo, nascida do desejo adolescente
de ter uma banda de rock, mesmo em pleno sertão sergipano. Influenciados
pela geração da década de 1980,de bandas como Barão Vermelho, Legião
Urbana, Chico Science, Titãs e Paralamas do Sucesso, o som, que se apresentava
como “novo”, aos poucos foi agregando público. Assim, os shows da Fator RH
foram cada vez mais constantes em Nossa Senhora da Glória. Convites para
tocar em outras cidades do interior sergipano começaram a surgir, fazendo
com que a banda conhecesse muito da realidade da Música Independente
de Sergipe. Ao longo do tempo, o rock da década de 1980 cedeu lugar para
outros movimentos musicais como o regionalismo, que foi incorporado através
do baião, maracatu e xote. A vivência do sertanejo marca as letras da banda!
Fator RH continua a peregrinar pelo interior do estado, mostrando que “um
outro som” é possível na medida em que toca e fomenta o cenário cultural
Sergipano.

Fernanda Barreto
de Azevedo
GOSPEL, POP E ROMÁTICO
Estância

Cantora e compositora. Estilo Gospel, pop e romântico.

CONTATOS
(79) 9883-2108
rocksertao@yahoo.com.br
https://www.facebook.com/groups/280556535413309/

CONTATOS
(79) 9846-8818
cantorafernandaazevedo@hotmail.com
https://www.facebook.com/cantorafernandaazevedoo
https://twitter.com/Fernanda_Azvedo
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Fernando Crateús

Ferraro Trio

Aracaju

Instrumental
Aracaju

Músico, cantor e compositor, Fernando Crateús tem como caraterística valorizar
a cultura nordestina. Já gravou três CDs e se apresentou em vários locais em
sua trajetória: Rio de janeiro, São Paulo, Italia, Lima ( Perú ), Ceará e Sergipe
que sempre foi seu porto seguro e fonte de inspiração para várias letras
e poesias. Já se apresentou ao lado de ilustres personagens da MPB como
Gal Costa (Fortaleza, 1999), Geraldo Azevedo e Belchior (2001).Também
participou de eventos abrindo shows de Ney Mato Grosso, Maria Betânia. Dos
três trabalhos gravados, Crateús teve a participação especial de músicos tais
como; Dominguinho, Amorosa,Adelson Viana, Rogério Rangel, Moacir Bd, Herlon
Robson, Téo lins, Rogério entre outros tão significantes quanto estes aqui
citados. A ambição de Crateús, se resume apenas em dar continuismo ao se
trabalho, divulgando sua arte e sua cultura. Para tanto contamos sempre com
apoio de quem possa prestigiar nosso trabalho.

Início das atividades em 2009; lançou dois EPs e um DVD; participou de editais
da Fundação Aperipê, Prefeitura Municipal de Aracaju, Secretaria de Estado da
Cultura e Funarte/Minc; shows em casas noturnas de Aracaju, no audiotório
da reitoria da UFS e em festivais como Verão Sergipe (2010 e 2011), Projeto
Verão (2011), II Simpósio de Educação Musical da UFS, Rock Sertão, Feira
Música Brasil (Belo Horizonte/MG) e VI Festival BNB de Música Instrumental
(Juazeiro/CE e Sousa/PB). Em 2012, participação na Feira da Música de
Fortaleza/CE.

CONTATOS
(79) 88316904 / (79) 98731041
fernandocrateus@bol.com.br
http://www.facebook.com/fernando.crateus
http://www.myspace.com/fernandocrateus

CONTATOS
ferrarotrio@gmail.com
http://www.myspace.com/ferrarotrio
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Filius Mater Dei

Fogo no Beco

AXÉ E PAGODE CRISTÃO
Aracaju

Forró
Estância

foto: Monize Batista

Axé/Pagode Gospel. Surgida há 16 anos, a Filius Mater Dei se destaca pela
rica mistura de ritmos e danças, através do Axé e Pagode Cristão. Seguindo
a influência deixada pelas Bandas Dominus e Alto Louvor, vem conquistando
seu espaço, sendo hoje uma das mais importantes bandas neste segmento em
Sergipe. Formada por 21 integrantes, a Filius Mater Dei se caracteriza por levar
alegria e inovação ao público, atraindo muitos jovens para suas apresentações.
A banda possui um repertório vasto, com canções autorais oriundas do CD
“Verdadeiro Peregrino”(2011) e outras composições de cantores, não apenas
católicos, mas pertencentes ao universo da música Gospel. Esteve presente nos
principais eventos católicos de Sergipe como: Hosana 2011/2012, Halleluya
2011(Escolhida como banda revelação do Festival Halleluya), Cristo é o Show
2012. Como peregrinos percorrem o interior do estado com apresentações
realizadas em várias cidades como: Itaporanga, Cumbe, Pinhão, Socorro, Divina
Pastora, Areia Branca dentre outras.

Em meados de 2010, após alguns anos de brincadeiras entre amigos que
viajavam à Universidade Federal de Sergipe, Antônio Manoel, Deison Nobre e
Ivan Reis decidem criar a FOGO NO BECO!
Já no segundo ano de existência, concluímos o nosso primeiro disco, o Sete
Léguas, recheado com 10 belas e variadas canções que refletem o amor
pela beleza musical nordestina, sem contudo esquecer outras influências da
música mundial.
Como fruto do trabalho, em 2012 a banda defendeu com brilhantismo a canção
“Na bula do tango” no II ALUMIAR – Festival de Novas Composições de Forró, e
sagrou-se campeã nas categorias Melhor Música com letra e Melhor Intérprete.
Aliada a tal ascensão, a banda cumpre agenda em vários programas de rádio
e televisão da Capital sergipana.
E participa de importantes eventos do Estado, a exemplo do Aniversário de
Aracaju, Arraiá do Povo, São João de EstÂncia, entre outros.

CONTATOS
(79)8812-4729 / (79) 9945-0840
https://www.facebook.com/pages/Banda-Filius-Mater-Dei/190238121052322
http://www.filiusmaterdei.com/

CONTATOS
(79) 9808-1561
fogonobeco@hotmail.com
https://www.facebook.com/fogo.nobeco.5?fref=ts
https://soundcloud.com/fogo-no-beco-1
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Forró Doce Mel

forró gozado

Forró
Nossa Senhora do Socorro

Forró
Aracaju

Formada em 2004, é considerada uma das melhores bandas de forró de Nossa
Senhora do Socorro. Possui uma estrutura de qualidade onde proporciona ao
público um espetáculo de muita música, luzes e coreografias. Seus shows são
mega espetáculos, onde os forrozeiros dançam e curtem os grandes sucessos
de forró do Brasil, relembrando os antigos sucessos que marcaram os corações
apaixonados. E, por ter reunido os melhores ritmos de forró em um único
show, a turnê foi intitulada “O forró à moda antiga”. Um repertório que, por
pequenos detalhes, produz no público sensações proporcionadas por poucas
bandas de forró. A banda Forró Doce Mel é registrada de marca e patente, pelo
INPI (instituto nacional da propriedade industrial) procedimento esse que,
além de estar cumprindo com a lei, garante ao contratante que o show ocorra
da melhor maneira possível.

A banda forró Gozado surgiu em 2013 fazendo músicas para sorrir e dançar.
Nasceu de um projeto musical de forró duplo-sentido e, com músicas próprias
de outros artistas brasileiros, pretende reviver esse estilo musical que fez
história em Sergipe.

CONTATOS
(79) 9951-0083 / (79) 8821-0370
forrodocemel@hotmail.com
http://www.facebook.com/forrodocemel
http://www.forrodocemel.eev.com.br

CONTATOS
(79) 9929-3169
Iguassucandido@hotmail.com
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Forró Maturi

Freddyguitarra Junqueira

Forró
Aracaju

músico instrumentista
Aracaju

Fundado em 2011, o FORRÓ MATURI é composto por músicos da Orquestra
Sanfônica de Aracaju, com o intuito de preservar e fortalecer a cultura do
nosso estado.
A banda FORRÓ MATURI apresenta, em seu repertório, o que há de melhor no
gênero, dando ênfase aos grandes mestres da música nordestina, como Luiz
Gonzaga,Dominguinhos, Flavio Jose, Jackson do Pandeiro, Dorgival Dantas, Trio
Nordestino, entre outros. Além de ter composições próprias, fazendo assim
um repertorio bastante e atraente. Apesar de pouco tempo na estrada vem
participando de grandes eventos municipais, além de festas particulares e
programas na radio/tv.
A Banda FORRÓ MATURI é composta 06 integrantes. No formato banda tem
como instrumentos sanfona, zabumba, triangulo, bateria, contrabaixo e
cavaquinho. Também trabalham em formato reduzido com o quarteto composto
por zabumba, triângulo e cavaquinho.

CONTATOS
(79) 9950-4807
forromaturi@gmail.com
https://www.facebook.com/forro.maturi?fref=ts
http://palcomp3.com/Forromaturi/

CONTATOS
https://www.facebook.com/freddy.guita?fref=ts
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Gabriel Góis

foto: André Teixeira

Pop/Rock
Aracaju

Gato Boi
Rock
Aracaju

Cantor sergipano nascido em 1990. Atualmente prepara o seu álbum de
estréia. Além de realizar shows semanalmente com a banda Take 1.
Em 2012, foi vencedor do Desafio realizado pelo Fantástico, programa da
Rede Globo, para conhecer Paul McCartney. O desafio consistia no envio de
vídeo com até 2 minutos de duração cantando música do Beatle.
Representou Sergipe no Exposamba 2013, um dos maiores eventos do gênero
do país, como intérprete do samba ‘Prece da volta’.
Foi 2º colocado em concurso realizado no Shopping Riomar com o objetivo de
revelar novos talentos em 2006. O júri era formado por renomados artistas
sergipanos.

A banda iniciou em 2006, com uma proposta de tocar musica própria, mas
com a saída de alguns integrantes, e com a intenção de tocar no festival de
bandas cover “Coverama”, a banda passou a tocar apenas covers de AC/DC.
Atualmente faz shows em Aracaju, algumas cidades do interior do estado e
também no interior da Bahia.

CONTATOS
(79) 9835-7285
facebook.com/gabrielgoisp
youtube.com/take1apresenta
youtube.com/gabrielgois1

CONTATOS
(79) 9842-4550
marcelotodynho@yahoo.com.br
http://www.facebook.com/pages/ACDC-C0VER-GATO-BOI/
http://palcomp3.com/gatoboi/
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Genival Costa

Gerly Andrews

Pop
Riachão do Dantas

ESTILO MUSICAL VARIADO
Nossa Senhora do Socorro

Genival Costa, sergipano natural de Riachão do Dantas. Residente em São
Paulo, cantor, com 10 obras lançadas. Produtor com mais de duzentos e
cinquenta obras produzidas para vários artistas.

Descobriu logo cedo a paixão pela música. Primeiro vieram os grupos de
dança e, em seguida, as bandas e suas diversas formações. Até lançar a
carreira solo, Gerly dividiu o palco com muita gente, chegando a fazer
participações vocais em uma banda de xote.
Ninguém nunca soube, mas, a primeira investida artística de Gerly foi numa
dupla que formou com o irmão aos 12 anos de idade. Atualmente Gerly
Andrews encabeça a banda Acústica A2, a qual vem recebendo ótimas
críticas. A banda não tem estilo definido e aborda temas como o amor. Seu
repertório pode trazer desde um clássico de rock até um sertanejo antigo.

CONTATOS
(11) 2965-6083
chelus@bol.com.br
http://palcomp3.com/genivalcosta/album/54520/

CONTATOS
(79) 8131-5640
katiaandradeproducao@live.com
https://www.facebook.com/gerly.andrews.7?ref=ts&fref=ts
https://soundcloud.com/regyna-andrade/as-coisas-mudaram-gerly
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Gilto Moreno

Gisane Monteiro

Forró
Nossa Senhora da Glória

Popular/Erudito
Aracaju

Comecei com 13 anos. Meu pai era músico e me deu um teclado de presente.
Daí tudo começou!

Começou a se apresentar em público aos 2 anos; Aos 8, iniciou seus estudos
em piano com uma bolsa mantida por missionários norte-americanos na
cidade de Ilhéus/Ba. Aos 13 anos e, durante sua adolescência, participou do
grupo vocal Novas Criações fazendo composições e arranjos. Em 1996 concluiu
o Curso Fundamental em Piano e Teoria Musical pelo Conservatório Brasileiro
de Música/RJ. É graduada em Música Sacra pelo Seminário Teológico Batista
do Sul do Brasil/RJ (STBSB -1998) e em Canto pela Universidade Federal
da Bahia (UFBA – 2006). Especialista em Docência para Ensino Superior
pela Universidade Federal de Sergipe (UFS – 2008). Foi aluna de canto de
Noêmia Marcelino (RJ), Acenísia Azevêdo (BA) e Cyrene Paparotti (BA).
Atualmente é professora de canto do Núcleo de Música da Universidade
Federal de Sergipe (UFS) e do Instituto Federal de Sergipe (IFS).

CONTATOS
(79) 9933-2316
https://www.facebook.com/giltomoreno.gilto
alcomp3.com/cantorgiltomoreno/

CONTATOS
http://gisane.com.br/
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Glemisson Santos

Grupo Brasileiríssimo

Gospel
Aracaju

Instrumental
Aracaju

foto: Victor Lima

Deus tem abençoado as pessoas com minhas canções.Minha alma se alegra
por saber que pessoas estão se convertendo ao senhor Jesus, ao ouvir as
canções. Meu objetivo é esse: salvar o meu próximo.

Criado em 2012, tem como principal objetivo resgatar e inovar o genuíno
gênero musical brasileiro, o Choro, com uma linguagem musical própria. Conta
com um repertório que alberga composições dos grandes compositores deste
gênero. Está em fase de produção o primeiro EP oficial com composições
autorais abrangendo os diversos estilos dentro do Choro. A composição
instrumental do grupo reflete a sonoridade do Choro (Violão 7 cordas, Violão
6 cordas, Clarineta, Bandolim e percussão). Além disto, o grupo tem inovado
ao resgatar os clássicos do Choro-Canção. Em 2012, o Grupo Brasileiríssimo
teve a grande honra de dividir o palco com os grandes ícones do Choro: Zé
da Velha e Silvério Pontes. Em Maio de 2013, foi convidado a participar do
Circuito SESC de Música, juntamente com grandes representantes da música
Sergipana. Em junho deste ano teve a grande honra de realizar um Concerto
com a Orquestra Sinfônica de Sergipe, momento marcado pelo ineditismo da
fusão entre os universos Erudito e o Choro na capital Sergipana.

CONTATOS
(79) 9872-1633 / (79) 8827-6046
glemissonsantos@hotmail.com
https://www.facebook.com/glemissonsantos.santos?fref=ts
http://palcomp3.com/glemissonsantos/

CONTATOS
(79) 9966-0000 / (79) 8834-3344
arteshowproducoes@hotmail.com | grupobrasileirissimo@gmail.com
www.facebook.com/pages/Grupo-Brasileir%C3%ADssimo/112097235625986
https://soundcloud.com/grupo-brasileir-ssimo-quarteto-de-choro
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Grupo Musical “Total
Sintonia”
Variados
Aracaju

GRUPO REPENTE
Forró
Aracaju

O Grupo Musical “TOTAL SINTONIA” Com variado estilo musical de bom gosto,
apresenta em seu repertório uma mistura versátil de vários ritmos e estilos
musicais nacionais e internacionais destinados a todos os tipos de públicos,
marcando com emoção cada momento e mostrando as várias possibilidades
de estilos e repertórios que podem estar presentes em uma celebração ou
evento. O grupo conta ainda com um repertório dançante e com músicas
cheias de balanço. Para todas as idades à sua escolha, com o melhor da MPB,
Pop Romântico, Sertanejo, Bolero, Jovem Guarda, Anos 60, 70, 80, Lambada,
Axé Music, Forró, Ritmos Latinos, Arrocha, Samba, Pagode, Dance Music e Flash
Back Internacional.

O Grupo Repente surgiu em 21 de maio de 1976 e foi fundado por Jota
Carvalho (Carvalhinho) e Robério Morais com o objetivo de participar da I
Mostra de Arte do Colégio Costa e Silva, situado no Bairro Siqueira Campos. A
partir daí o grupo realizou vários shows no Estado de Sergipe e participou de
programas nacionais como: “Som Brasil” da Rede Globo de Televisão, “Empório
Brasileiro” na TV Bandeirantes, Feira de Cultura Brasileira em São Paulo,
FEMUCIC- Festival Cidade Canção de Maringá/PR, Festival de Música de Iraí
no Rio Grande do Sul, Festival de Carajás no Pará, “Canta Nordeste” e ficou
entre as 300 melhores músicas do “Festival dos Festivais” da Rede Globo,
no conjunto das 10.314 composições inscritas de todo o Brasil. Em Sergipe
participou do Forrocaju 2013, “Festivais de Arte de São Cristovão”, “Encontro
cultural de Laranjeiras”, “Exposições e Feiras de Animais”, “Festas de Padroeiro”
em várias cidades sergipanas foi vencedor do II FSMPB- Festival Sergipano da
Música Popular promovido pela TV Sergipe e Canta Nordeste.

CONTATOS
(79) 8812-2747
lazarochagas@gmail.com
https://www.facebook.com/GrupoMusicalTotalSintonia

CONTATOS
(79) 9991-5782
gruporepente-se@bol.com.br
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Grupo Samba de Cuíca

Guerreiros Revolucionários

FORRÓ PÉ DE SERRA
Itaporanga d’Ajuda

Reggae
Aracaju

O grupo começou na década de 50. Realiza cortejo de 30 de maio a 1 de junho
para celebrar a chegada de junho e dos festivos juninos. Além dos músicos,
o grupo também tem bacamarteiros como integrantes. Durante o cortejo o
grupo tem como costume bater de casa em casa para pedir qualquer tipo
de contribuição aos moradores. Participou de um documentário feito pela
Secretaria de Cultura do município.

Grupo de reggae, com trabalho autoral, que surgiu em 29 de janeiro de 1999,
em bairro da periferia da zona norte de Aracaju (Conjunto Bugio). Fruto
de um amálgama que envolve principalmente a cultura afro-sergipana. Além
da Música o grupo desenvolve trabalhos sociais e culturais dentro e fora de
Aracaju. O nome do grupo foi inspirado pela leitura do livro do Apocalipse da
Bíblia sagrada (cap. 15, vs. 1 e 3)

CONTATOS
(79) 9982-0281
eduardo.arimatea@gmail.com

CONTATOS
(79) 9953-2728
magnogangae@oi.com.br
http://www.facebook.com/home.php#!/guerreirosrevolucionarios.gangae
http://guerreirosrevolucionarios.blogspot.com.br/
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Heitor Mendonça

foto: SNAPIC

MPB
Aracaju

Héloa
ESTILO MUSICAL VARIADO
Aracaju

O estilo de Heitor Mendonça traz à tona a musicalidade brasileira de diversas
regiões. Ele vai com desenvoltura do Samba à Cantoria Nordestina, possui
o DNA de violonista, deixa-se levar pelos sinuosos caminhos da música
instrumental, consegue, sem perder o sotaque nordestino, representar a alma
musical brasileira. Em seu trabalho atual, o CD Heitor Mendonça, primeiro
disco de sua carreira, o artista leva ao público 13 faixas inéditas, sendo dez
canções e três temas instrumentais. Entre os temas instrumentais dois são
de autoria do Maestro Muskito - Forró pra Heitorzinho e Xaxado em Propriá
- e a terceira música instrumental do disco é o resultado da parceria entre
pai e filho, Sambeckeriando, que foi composta em homenagem ao violonista
carioca Zé Paulo Becker, uma das referências musicais de Heitor Mendonça.
As canções são frutos de parcerias com o compositor Gilton Lobo e com o
poeta Wedmo Mangueira, além de composições inéditas do Grupo Cataluzes
e do compositor Alvaro Em virtude do lançamento do seu último disco, Heitor
Mendonça recebeu convite para divulgar seu trabalho no programa Sr. Brasil,
da TV Cultura.

Héloa é uma das grandes promessas do cenário musical sergipano e nacional
que busca, através de sua música e diversidade, quebrar fronteiras e
paradigmas, com muita criatividade e doçura. Em 2009, com a cabeça inquieta
e cheia de informações, deu início ao seu projeto musical que tinha como
intenção unir multiculturalidade e contemporaneidade em uma miscelânea
sonora de ritmos e referências universais do seu cotidiano. Eis que surge seu
projeto sem fronteiras culturais e sonoras, que vai do brega, ao rock, passando
pelo carimbó,pela música pop, pelo experimentalismo, pelo samba canção,
pela música eletrônica e referências de ritmos tradicionais da cultura
Sergipana. Em 2013, lançou seu primeiro EP intitulado “Solta” que conta com
seis músicas de sua autoria. O disco é uma espécie de trilha sonora de uma
intensa história de amor que nos remete às radionovelas, repleto de letras
viscerais, diálogos, cenários, cores. Tudo isso cantado pela sua voz adocicada e
que trazem a este trabalho um desenho estético-visual e cênico extremamente
contemporâneo para cada música.

CONTATOS
(79) 8816-0686 / (79) 9934-0495
contato@heitormendonca.com.br
https://soundcloud.com/heitormendoncaoficial/
http://www.heitormendonca.com.br

CONTATOS
https://www.facebook.com/heloamusica
https://soundcloud.com/heloa
http://www.heloamusica.com
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Holidays

Iconoclastia

Rock
Aracaju

Rock
Aracaju

foto: Felíní Pintura

Banda de californian hardcore formada em meados de 2004, tocamos junto
a bandas de renome nacional como:Dead Fish, Plastic Fire, Piron Heron,
Dillema, Facad.
Algumas de nossas influências: Pennywise, Bad Religion, Raised Fist

Trata-se de uma banda sergipana de hardcore rueiro/streetpunk formada em
2006, que tem por objetivo a contestação social e a exposição da sua fé cristã,
levando esperança aos rejeitados.
A banda de streetpunk teve seu início em meados de 2006, a princípio como
um projeto que se reunia eventualmente para participar de gig’s organizadas
por amigos.
Em 2008 toma a forma que a banda possui hoje, após uma série de mudanças
de formação. O grupo possui um trabalho autoral que prima pela contestação
dos paradigmas da sociedade dita pós-moderna, a denúncia às estruturas
injustas que nos cerca, um grito em favor dos necessitados.
A ICONOCLASTIA acredita que um mundo novo está em processo de construção,
mas que esta construção deve se dar prioritariamente no interior de cada
pessoa. A banda prepara o seu primeiro Ep, intitulado “Nos Entregar Jamais”, a
ser lançado em breve.

CONTATOS
(79) 9907-2074
holidaysrock@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Holidays/287686147923598?ref=hl
https://myspace.com/holidays_band/music/songs

CONTATOS
(79) 9823-5796 / 8848-1836
br.tribeproducao@hotmail.com
https://www.facebook.com/bandaiconoclastia
https://soundcloud.com/iconoclastia/iconoclastia-nos-entregar
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Forró
Igor
Mangueira
Maturi

Isaac R.A.

MPB, POP/ROCK
Forró
Aracaju

Aracaju

Um violão na mão e uma ideia na cabeça, esse lema adaptado do cinema-novo
serve para apresentar o cantor e compositor Igor Mangueira. Não se pode
rotulá-lo. Passeando por diversos estilos (rock, samba, baião), Igor gosta
da música popular brasileira em suas diversas formas e está sempre aberto
ao que vem do resto do mundo. Igor costuma dizer que seu estilo é punkpós-tropicalista. Punk, pela simplicidade; pós-tropicalista, pela liberdade.
Desde o começo do ano 2000, se apresenta em público, na maioria das
vezes com voz e violão em eventos particulares, barzinhos e restaurantes.
Dessa experiência de “crooner” e da vontade de publicar suas composições
nasceram, em 2007, três cds independentes, lançados concomitantemente,
de covers e músicas autorais: “Quero voltar pra Aracaju”, “Foram só três
meses e umas quinze vezes” e “Obrigado por você ter me deixado”. Em 2010,
lança um novo trabalho: “Uma Odisséia no My Space”, que dialoga tanto com
o espaço virtual quanto com o espaço local.

Criado em Brasília, esteve intimamente ligado aos movimentos culturais dos
anos 80 que efervesciam a cena cultural da capital do Brasil. Nomes como:
Mel da terra, Aborto Elétrico, Capital Inicial, Renato Mattos, Renato Russo
e tantos outros, agitavam todos os espaços onde fosse, ou não, permitido.
Teve a honra de, por um breve tempo, fazer parte do grupo mais criativo da
época, o Liga-Tripa. Gravou, em SP, um compacto duplo intitulado “LUA LUZ DA
TERRA” através do selo PHYTON. Seu trabalho seguinte é o CD “CAÇA DE CEVA”,
pelo qual foi convidado a participar do projeto PRATA DA CASA, onde recebeu
um troféu. Impulsionado pelo prêmio, lançou o segundo CD intitulado “DESDE
ONTEM “, composto por um apanhado de composições escritas desde a década
de 80. Foi classificado na mostra Sergipana de Música do Sesc (Sescanção
2011) com a canção de sua autoria Mirante do Universo, onde teve a honra
de tocar e gravar com a Banda Ferraro Trio.

CONTATOS
(79) 8822-6723
igor_ufs@yahoo.com.br
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000544116196
http://www.myspace.com/igormangueira

CONTATOS
(79) 9938-3633
isaacra@hotmail.com
https://www.facebook.com/forro.maturi?fref=ts
http://palcomp3.com/Forromaturi/
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Ivan Reis

Jarbas Moreno Show

ROCK, POP, SOUL, FUNK, MPB	
Estância

Forró
Nossa Senhora da Glória

Cantor e guitarrista desde 1998, Ivan já participou de mais de dez festivais
de musica, como SESCANÇÂO, ATALAIA FESTIVAL (em Aracaju) e o FEMUCIC
em Maringá, Paraná. Realiza shows na capital sergipana ao lado de Rafael
Jr. (bateria) e Robson Souza (baxio). Está em fase de pré-produção de seu
primeiro disco.

Participou de festivais de música, como o Novo Canto. Gravou 3 LPs e um CD
independente.

CONTATOS
(79) 9996-0619
http://www.facebook.com/groups/288202574528569/

CONTATOS
jarbasmoreno_@hotmail.com
http://palcomp3.com/jarbasmorenoshow/
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João César Carvalho
de Sena

Jimmy Loo
POP/ROCK REGGAE
Aracaju

MPB, CANTORIA, FORRÓ TRADICIONAL
Nossa Senhora do Socorro

5 anos na estrada tocando em vários pontos e festivais.

É Cantor, Compositor e instrumentista. Desde muito cedo demonstrou
que gostava de musica, quando pegava no violão de seu irmão escondido.
Chegou em Aracaju em meados de 1985 quando conheceu os componentes
do Grupo BAND’AUÊ, que o convidaram para tocar. Foi o primeiro grupo do
qual fez parte. Com o término do grupo formou a dupla SENA & SERGIVAL
que, durante oito anos, desenvolveram um trabalho musical. Já participou
de vários festivais e encontros culturais além de shows de grandes nomes
da nossa música tais como: Elomar, Vital Farias, Xangai, Ednardo, Geraldo
Azevedo. o seu 1º cd solo foi lançado em 1999 chamado sena in cantoria “
canto dos pássaros” com 12 músicas de sua autoria e de alguns compositores
sergipanos. O 2º CD foi o FORRÓ DA ROÇA, em 2003, uma homenagem ao
Forró Pé-de-Serra onde constam alguns dos grandes sucessos do velho Luiz
Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino e muito mais. Em 2006, lançou
o 3º CD chamado NORDESTINO onde gravou composições próprias outras
consagradas nacionalmente.

CONTATOS
(79) 8842-8679
jimmy-loo@hotmail.com
https://myspace.com/jimmyloobr

CONTATOS
(79) 8842-1704
senacantor@gmail.com
http://www.facebook.com/joaocesar.sena
senacantor.page.tl
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João Luís

foto: Snapic e Pri Reis

Samba
Nossa Senhora do Socorro

João Ventura
AXÉ/MÚSICA ELETRÔNICA
Aracaju

João Luís é o nome reduzido de João Luís dos Santos Meneses (Aracaju-SE,
30 de Setembro de 1992), cantor, compositor e produtor brasileiro. Aprendeu
a gostar de música na infância vendo seu pai cantar. Aos 9 anos ganhou seu
primeiro violão e aos 11 começou a cantar na igreja. A partir daí João Luís
decidiu que era da música que queria viver. Até os dias atuais, o cantor vem
produzindo, compondo e cantando nas noites sergipanas.

Gravei o primeiro CD autoral (Foi Declarado Samba) aos 18 anos, composto
por sambas em sua maioria. Inclusive, venci o festival Sescanção 2007 com
uma das faixas do álbum, intitulada Samba de Cacique. Vim morar em Salvador
em 2008 e acabei me encantando pelos ritmos daqui. Dessa forma, resolvi
lançar um CD que mistura a batida percussiva da Bahia a música eletrônica,
acompanhando a tendência da World Music, que cada vez mais usa a tecnologia
a serviço da música. Uma proposta arrojada e consciente que explora meu
potencial ao extremo.

CONTATOS
(79)98818226 / (79) 9111-1267
joaoluis3009@hotmail.com
https://www.facebook.com/joao.luis.372019
https://myspace.com/261699562 | https://soundcloud.com/jo-o-lu-s

CONTATOS
(71) 8780-3022
joaoalbertodemelo1@hotmail.com
https://www.facebook.com/joao.ventura.71?ref=tn_tnmn
http://www.soundcloud.com/joaoventura
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Joésia Ramos

foto: Rita Simone

ESTILO MUSICAL VARIADO
Aracaju

John GuitarMan

foto: William Vanderlei

Pop/Rock
Aracaju

Inicia em 1981 com festivais, shows pelo Brasil e Alemanha, LP e 4 cds
gravados, sempre com composiçoes autorais sozinha ou em parceria com
Maria Cristina Gama, Luhli, Maria Lúcia Dal Farra, Francisco Dantas, Jade Leão,
Kleber Melo, Carô Murgel; faz música para Teatro de Rua(Grupo Imbuaça).
Há 10 anos criou o Forró da Rabeca, grupo que explora as suas canções
autorais e pesquisa raízes musicais nordestinas. Em cartaz: Em turnê pelo
Estado de Sergipe, com o musical “O Amor de Filipe e Maria e a Peleja de
Zerramo e Lampião”.

Ganhei do meu pai meu primeiro violão em 2002, autodidata desde o início,
comecei tocando na igreja e na escola, com 6 meses peguei a guitarra e não
larguei mais; em 2003 já estava lecionando aulas particulares e sigo até hoje.
Atualmente sou guitarrista da banda Tudo Q’ Soul e líder de música da IBCF.

CONTATOS
joesiaramos@hotmail.com
http://obscom.com.br/musica/catalogo/joesiaramos/

CONTATOS
(79) 9957-2156
johnguitarman@hotmail.com
https://www.facebook.com/JohnGuitarMan7
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John Násio

foto: Aluizio Accioly

Pop
Aracaju

Joia Rara Musical

foto: Paulo Carozo

BAILE, ECLÉTICO
Aracaju

O que se esperar da junção de experiência com a juventude? Isso é o que
promete a jovem revelação sergipana John Násio. Com apenas 19 anos, o
cantor, compositor, músico multi-instrumetista e produtor já tem uma bagagem
bastante abrangente. Muito perfeccionista decidiu ele mesmo gravar todos os
instrumentos e compor os arranjos. Suas músicas apresentam letras diretas,
refrões fáceis e pegajosos e, principalmente, bastante swing. Isto promete
fazer a cabeças dos ouvintes e abrir as portas para o talento de John. Foi
compondo canções que surgiu o interesse em fazer um projeto solo, que se
chamará “A Festa Vai Começar”. Com 6 músicas próprias e duas versões, o EP
marcará de vez a entrada do músico no cenário pop brasileiro.

CONTATOS
(79) 9925-7503
john.nasio@hotmail.com
https://www.facebook.com/ojohnnasio
https://soundcloud.com/johnnasio | http://www.johnnasio.com.br

CONTATOS
(79) 8826-9409
contato@joiararamusical.com.br
https://www.facebook.com/JoiaRaraMusical?fref=ts
http://www.joiararamusical.com.br
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Jonas Aguiar

Jorge Serrão

POP/ARROCHA/MERENGUE
Nossa Senhora do Socorro

Brega
Aracaju

O artista iniciou na música com a ajuda de uma amiga que tocava violão.
Esta amiga tocava músicas que ele gostava. Em uma ocasião, foi convidado
para participar de uma gincana. Montaram um grupo musical chamado Pétalas
Neon, em seguida, montou outro grupo chamado Doce Mel, que abriu o show
de Asas Morenas. Cantou também na banda Big Boys. Após isso, decidiu gravar
vídeos com versões de músicas internacionais. Em 02 de janeiro de 2012,
lançou o videoclipe Lama do Mangue, que foi lançado na internet no site
youtube. O vídeo ‘bombou’ nacionalmente, na primeira semana já teve mais
de 15 mil acessos. Ele contratou um profissional técnico de câmera (custou
180 reais), fez o roteiro do filme e gravou. Atualmente, o vídeo tem 209
mil acessos. A partir do vídeo do youtube, foi convidado para participar do
programa da Eliana (SBT).

É compositor. A partir do sucesso de Lairton e seus teclados ele se apaixonou
pela música e hoje é compositor, Compõe para diversos músicos do Estado
Sergipe, compõe sobre a natureza e a cultura, faz versões de Elvis Presley e
etc.

CONTATOS
(79) 9968-3593
jonasaguiar2012@hotmail.com
https://www.facebook.com/jonas.aguiar.756?fref=ts
http://palcomp3.com/jonasaguiar_cantor/

CONTATOS
(79) 9977-8289
http://palcomp3.com/Jorgeserrao/por-engano-autor-jorge-serrao/
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José de La Ccierva

Joseane dy Josa

ESTILO MUSICAL VARIADO
Aracaju

Forró
Aracaju

Sou compositor de músicas que vai desde o gospel de origem americano, ao
forró, samba, sertanejo e o outros ritmos da MPB. Sou também vocalista, e
trabalho na área do audiovisual como roteirista, diretor e ator, com prêmio de
primeiro lugar no juri popular no curta Se 2010 com meu filme, OH! PATRÍCIA.

Forró, musica tradicional nordestina, xote, xaxado e baião. Cumprindo um
ditado popular, “quem puxa aos seus, não degenera”, Joseane, a filha mais
nova de Josa, o vaqueiro do sertão, tornou-se parceira do seu pai nos shows
realizados nos circos, touradas, vaquejadas.
Depois de 11 anos acompanhando o pai, Joseane conquistou, em 1993, em
um festival de teatro, o prêmio de cantora revelação. No ano seguinte, deu
início à sua carreira solo, gravou seu primeiro disco, “Chamego de Menina” e
recebeu o título de Musa do Forró LP. Participou de diversas coletâneas, fez
uma participação num CD de Ismael de castro de maceió em 1998. Hoje, com
mais de 25 anos de carreira, toca apenas no período junino, e colocou a música
em segundo plano, para cuidar do seu velho pai, o Josa.

CONTATOS
(79) 3248-9606
lacier.va35ma@hotmail.com

CONTATOS
(79) 9977-0763
joseanajosar@yahoo.com.br
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Josué Fontes

Júnior Di Lima

Gospel
Aracaju

Aracaju

Ele tem apenas 17 anos de idade, mas sua história com a música começou
faz tempo, ainda com três anos Josué já cantava na Igreja e desde então
nunca parou de louvar a Deus. Já participou de vários concursos de música
gospel, entre eles o “Talentos”, programa sergipano que buscava um talento
da terra, ele venceu na categoria de “Melhor Cantor Infantil – 2009”. Graças ao
talento do jovem cantor e do sucesso que foi a primeira edição do programa,
Josué acabou sendo visto por um produtor e então gravou o seu primeiro CD
“Deus está no controle”. O primeiro CD, com uma cara pentecostal, projetou
Josué para o cenário gospel em Sergipe, fazendo com que o cantor fosse
convidado para cantar em vários eventos. Hoje, ele já está preparando o
seu segundo CD. O novo álbum conta com dez faixas, entre elas 6 músicas
compostas pelo próprio cantor, e está sendo preparado com muito carinho
para que seja uma benção na vida de todos que ouvirem.

CONTATOS
(79) 9849-3900
josuefontesmusic@hotmail.com
http://www.facebook.com/josuefontesmusic
http://www.facebook.com/josuefontess

CONTATOS
(79) 9975-1213
juniordilima@hotmail.com
http://www.facebook.com/junior.dilima
http://www.myspace.com/juniordilima
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Kadu Barone e Fabiana

Kanydia Christina

ARROCHA UNIVERSITÁRIO E MÚSICA SERTANEJA
Itabaiana

Gospel
Canindé de São Francisco

Dupla representante do arrocha universitário e da música sertaneja. Um dos
aclamados finalistas do 1° Festival da Musica Sertaneja na Tv, do programa
Eliane Camargo em 2011.

A cantora começou a cantar com cinco anos de idade em igrejas, eventos,
concursos de música, mas foi com 17 anos que lançou o seu primeiro CD “Lado
Oposto”. Está em processo o seu segundo CD e conta com as orações de todos!

CONTATOS
(79) 9890-8218
kadubaroneefabiana@hotmail.com

CONTATOS
(79) 3346-1115 / (79) 9862-5595
http://www.facebook.com/kanydiachristina
http://palcomp3.com/kanydiachristina/
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Karlos Meneses

Karne Krua

Aracaju

PUNK HARDCORE
Aracaju

Cantor das noites sergipanas.

O nome Karne Krua (nome da banda mais antiga de hardcore de Sergipe) foi
escolhido numa seleção de mais de 30 nomes feita por Silvio Campos e Almada
no início de 1985, e sua primeira apresentação se deu em março de 1986 no
Campus da UFS. A banda foi formada com a proposta de fazer um som rápido
e calcado em ideais libertários, buscando inspirações no Rock’n’Roll e na
Anarquia, ideologicamente falando. Nunca foi uma banda presa a rótulos, o que
originou um som mesclado, que funde vários estilos musicais e antimusicais,
sustentados pelo seu maior alicerce, o Punk Rock/Hard Core. Educação,
cultura, arte e história são valores perseguidos por qualquer povo que tente
usar, no sentido mais amplo e verdadeiro da palavra, o conceito de nação. São
indicadores que formam o perfil de uma comunidade por isso estão sempre
interligados como elos de uma mesma corrente. A arte, manifestada em forma
de musica, conta a historia e retrata fielmente os anseios e problemas da
humanidade. Mas é principalmente para o país e região em que vivemos que
direcionamos o potencial do nosso trabalho.

CONTATOS
(79) 8844-6522
karlosmeneses@hotmail.com

CONTATOS
silviokk@hotmail.com
http://www.facebook.com/karnekrua
http://www.myspace.com/bandakarnekrua
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karranca

Kilodoinhame

Rock
Itabaiana

Aracaju

Somos de Itabaiana filho de uma terra desse mundo cão, uma banda que
traz em si muito rock and roll, misturando ritmos regionais como baião,
maracatu, xote, não deixando relevar a influência do mangue beat, que foi o
ritmo propulsor desta lida de mais de quinze anos de banda.

CONTATOS
(79) 9801-5249
flavio.karranca@gmail.com
https://myspace.com/flaviokarranca
http://karranca.tnb.art.br/

CONTATOS
https://www.facebook.com/kilodoinhame.kilodoinhame.7
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Klecinho 50 graus

Lacertae

PAGODE AXÉ
Salgado

Regional-Jazz-Rock
Lagarto

foto: Sócrates Moura

A banda é formada por quatro componentes e é composta por um vocal, um
saxofone, um teclado e uma guitarra.

O Lacertae é uma banda da qual não se pode definir um estilo ao certo.
Regional-Jazz-Rock ou Som Campestre são algumas das tentativas de síntese
dos mesmos. Sua origem por si já é impressionante: eles são do Campo do
Crioulo, que é um vilarejo próximo à cidade de Lagarto, no interior do Estado.
Começaram como um trio, lançaram uma demo que fez um sucesso
impressionante, e quase estouraram junto com o movimento Mangue Bit:
estavam pra fechar contrato com a gravadora Rock it! do guitarrista da
Legião Urbana Dado Vila Lobos, quando o vocalista teve de abandonar o
trabalho do grupo por motivo de saúde.
Mais impressionante é que a banda continuou e reinventou o som como
um duo. As guitarras remetem ao melhor estilo Hendrix, e o baterista
transformou seu kit em um “berindrum”: com a mesma mão que toca a caixa,
há o swing do berimbau.

CONTATOS
(79) 9952-0025
http://palcomp3.com/klecinho50graus

CONTATOS
(79) 9893-9110
http://www.myspace.com/deonlacertae
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Lázaro Chagas Eventos
Musicais
MPB, CLÁSSICO
Aracaju

Lêmures

foto: Janaina Amarante

Rock
Aracaju

Músico (Tecladista) Profissional com vasto conhecimento e experiência
musical, vem atuando no ramo de casamentos, festas, formaturas, em eventos
corporativos, cerimônias e festas, entre outros eventos musicais, enfim, todo
ou qualquer evento que exija em sua realização excelência e sucesso. Há
mais de 10 anos tem desempenhado seu trabalho garantindo eficiência e
seriedade com plena aprovação na cidade de Aracaju. Entendendo seu trabalho
muito mais do que como uma simples prestação de serviço, compreende que
desempenha o papel extremamente importante de trazer sonhos e ideias para
a realidade.

A banda Lêmures é a fusão de diversos estilos que transpassam pelo
rock, blues, jazz, funk,bossa nova, country, reggae, samba, desembocando
na liberdade criativa que originalmente faz parte da identidade musical dos
componentes. Com estilo próprio, a Lêmures passou a ganhar reconhecimento
do público, quando em 2011 foi escolhida como a melhor banda de um
dos mais importantes festivais de música do estado de Sergipe – Festival
Aperipê de Música. Na ocasião, a banda ganhou os prêmios de “Melhor música
com letra” e “Melhor intérprete vocal” com a composição “Aos Teus Poréns”.
Essa mesma música dá título ao primeiro EP da banda lançado virtualmente
em 2012 paralelamente à participação na “Coletânea Arretada” de artistas
nordestinos, promovida pelo Melody Box, com divulgação em todo o território
nacional. A Lêmures prepara novo material com composições influenciadas
pela nova essência da banda após quase 2 anos de existência.

CONTATOS
(79) 8812-2747
lazarochagas@hotmail.com
https://www.facebook.com/lazaro.chagas
https://myspace.com/l.zaro.chagas | https://soundcloud.com/l-zaro-chagas

CONTATOS
(79)9987-1975/ (79) 9957-9035
bandalemures@hotmail.com
http://www.facebook.com/LemuresOficial
www.myspace.com/lemuresoficial | www.soundcloud.com/lemuresoficial
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Lene Hall

Lina Sousa

ROMÂNTICO/ECLÉTICO
Aracaju

MPB
Aracaju

foto: Alberto Reina

A cantora LENE HALL nasceu em Belém do Pará, onde começou a sua trajetória
artística em 1986, cantando na banda de baile chamada “Sol Nascente”.
Durante os 11 anos em que atuou nessa banda dividiu palco com grandes
nomes nacionais como Reginaldo Rossi, Renato e seus Blue Caps, Noite
Ilustrada, Paulo Diniz, Perla, Giliard, Jerry Adriany entre outros, e viajou por
todo o norte destilando o seu ecletismo musical. Há 14 anos LENE HALL
mora em Aracaju, no bairro da Jabotiana. Já gravou 11 Cd’s e 01 DVD. Faz
shows atualmente em várias casas noturnas na cidade de Aracaju, eventos
particulares, shows em clubes e por todo o estado de Sergipe. Viaja pelo
interior dos estados de Sergipe, Bahia e Alagoas, sempre destilando o seu
romantismo e o seu talento. Em 2012 lançou seu novo Cd “Entre cordas e
canções” o 11º em sua carreira de 26 anos, no Recanto do Chorinho, parque
da cidade em Aracaju/Se.

Compositora, violonista, cantora. Começou a carreira aos 7 anos como
percussionista – zabumba, triângulo, pandeiro, maracás e outros, –
acompanhando o trio-pé-de-serra do pai, que era sanfoneiro. Em seguida
estudou piano e violão sendo aluna de piano da academia do prof. Leozírio
Guimarães. Trabalhou como tecladista da banda “The Tops” nos ano 70,
juntamente com sua irmã Adi nos vocais. Ao mesmo tempo, formava o grupo
vocal “Instant-4” ao lado das três irmãs, Adi, Dina e Bel. O nome do grupo foi
alterado para “As Moendas”. A banda fez muitas apresentações em televisões
como Tupi, Globo, Bandeirantes e gravou com João Melo, Vinicius de Morais,
Toquinho, Milton Nascimento, Beto Guedes, Julio Medaglia, dentre outros. Em
2011, volta à Itália para gravação do CD 70% autoral do grupo As Moendas
– “O jeito da volta” agora em dupla com a irmã Adi. Fez vários shows em
várias cidades italianaS. Finaliza o disco e retorna à Aracaju. Em 2012 de
volta à Itália para lançamento do disco “O Jeito da Volta” ao lado de Adi
Souza.

CONTATOS
(79) 9916-5558 / (79) 9136-5868
lenehall@hotmail.com
http://www.bandasdegaragem.com.br/lenehall

CONTATOS
(79) 9931-1458
lina24sousa@yahoo.com.br
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Lula Ribeiro

foto: Jackson Romanelli

MPB
Aracaju

Maiume Vieira

foto: André Teixeira

Aracaju

Cantor e compositor sergipano, começou sua vida musical, na sua cidade
natal Aracaju (SE), participando de shows coletivos com outros artistas
sergipanos.
Com 28 anos de carreira, reside desde 1986 na cidade do Rio de Janeiro.
Lançou os cd´s “Cajueiro dos Papagaios” em 1986, “Janeiros” 1993, O Sono
de Dolores em 1996, “Muito Prazer” em 1999, “Algum Alguém” em 2002,
“Palavras que não dizem tudo”, lançado também em DVD, no ano 2008. Esse
trabalho gravado ao vivo, conta com as participações especias de Moska e
Luiz Melodia.

Cantora e estudante de Clarineta. Iniciou cantando em corais de igrejas
evangélicas. Posteriormente começou a atuar no cenário do Choro como cantora
do Grupo Brasileiríssimo. Atualmente é estudante do curso de licenciatura em
Música da UFS, além de estudar Clarineta em aulas particulares com o Mestre
Felipe Freitas (chefe do naipe de madeira da ORSSE). Participou juntamente
com o grupo em eventos como o IV e V Festival de música da Aperipê, o
XXXVIII Encontro Cultural de Laranjeiras e o Circuito SESC de Música 2013.
Também selecionados para a 14ª Edição do SESC Canção de 2013. No ano de
2012 teve a honra de participar do CD e Lançamento de Dom José do Ban,
que contou com a brilhante participação de Zé da Velha e Silvério Pontes. Em
junho deste ano teve a grande honra de realizar um Concerto com a Orquestra
Sinfônica de Sergipe.

CONTATOS
(31) 84222460
moura-regina@hotmail.com
http://www.facebook.com/lula.ribeiro.16
http://www.myspace.com/lularibeiro

CONTATOS
(79) 9966-0000 / (79) 8834-8229
maiumevieira@gmail.com
https://www.facebook.com/maiume.vieira
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Mamutes

Máquina Blues

Rock
Aracaju

Blues
Aracaju

Em meados de 2006 deu início as atividades da banda sendo o primeiro
show realizado em Agosto no festival Eletrorock na antiga ATPN. Em
2008 foi lançado, em um show na Rua da Cultura, o primeiro EP Demo.
Aproximadamente 1000 cópias foram distribuídas gratuitamente durante o
ano. Em 2009, constituíram a lendária Mamutes House. Com esse feito, a
Mamutes se torna a primeira banda de rock de Sergipe que decide morar
numa mesma casa, e, assim, marca um intenso cotidiano rocker no novo
“lar”. A banda imerge de cabeça no estilo de vida que acaba influenciando
profundamente na sonoridade das músicas. Uma vez mais conhecida
localmente, a banda fazapresentações de maior importância em festivais
pelo estado de SE. O grupo intensificou os trabalhos em estúdio produzindo
a gravação do seu primeiro CD. Em 2011, gravou o Especial Acústico Aperipê
e lançou o CD Eletrokarma de forma virtual e gratuita pela internet.

Formada em 2001, a Máquina Blues é composta por Silvio (voz, guitarra),
Melciades (Guitarra, slide, dobro, violões e voz), Paulo (baixo) e Junior
Rikeza (bateria). O principal objetivo da banda atualmente é a divulgação
da 1ª demo auto-intitulada Máquina Blues, com onze faixas gravadas ao
vivo em estúdio de autoria própria onde mostra seu trabalho e suas várias
influências, sem esquecer de suas próprias raízes.

CONTATOS
(79) 9959-5839/ (79) 9152-0054
mamutesmusic@gmail.com
facebook.com/mamutesmusic
myspace.com/mamutemsusic

CONTATOS
(79) 9924-8973/ (79) 9143-9301
http://www.facebook.com/pages/Maquina-Blues/161280393920503
http://www.myspace.com/maquinablues
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Maragandaia Axé
Descolado

foto: Jefferson Lima

Axé
Aracaju

Marcell Veloso
Pop/Rock
Estância

Com 4 anos de estrada, a Banda Maragandaia vem mostrando um novo estilo
de fazer MPB Axé Music aqui em Sergipe. Mesclando os sons da Banda Eva
e Tomate com muita humildade, a banda vem pra mostrar que Sergipe pode
sim ter boa música. Classificada entre as melhores na disputa do GARAGEM
DO FAUSTÃO, a Maragandaia conquistou seu espaço e passa uma boa energia
a todos os foliões de Sergipe e além fronteiras. Seu novo cantor Gutierre de la
Peña leva aos palcos e trios um estilo Maragandaia de ser: Louco, leve, altoastral.. descolado!!!

CONTATOS
(79) 9981-6746
maragandaia_producao@hotmail.com
https://www.facebook.com/Maragandaia
http://www.myspace.com/maragandaia

CONTATOS
https://www.fcebook.com/marcell.veloso?fref=ts
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Marcelo Larrosa

Marcos Nascimento Matos
Filho

Pop/Rock
Aracaju

Instrumental
Aracaju

Baixista do Hojerizah, banda cult dos anos 80; Após o término da banda torneime produtor musical e técnico de som, além de ter tocado com muitos artistas
no Rio de Janeiro.
Atualmente sou designer gráfico e componho com meu parceiro PC.
Uso básicamente samplers de instrumentos análogos e muita programação
de bateria.
Também tenho um programa de rádio aos sábados a tarde na Aperipê FM, que
pode ser ouvido ao vivo pelo site http://www.aperipe.com.br e está disponível
como podcast no site http://www.ladoc.mus.br

Comecei o estudo direcionado à musica em 2001, iniciei tocando violão, passei
um tempo como contrabaixista mas acabei optando pela guitarra e sigo com
ela até hoje.
Leciono desde 2006 e estudo música na Universidade Federal de Sergipe.

CONTATOS
marcelo@larrosa.com.br
http://www.facebook.com/programaladoc
https://soundcloud.com/larrosa
http://www.ladoc.mus.br

CONTATOS
(79) 9981-3576
marcos.musica@yahoo.com.br
https://www.facebook.com/marcos.caju
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Marcos Soares

Marcus Vinicius

Pop
Aracaju

Instrumental
Aracaju

Amante das artes, especialmente música, instrumentista do violão e da
guitarra, já fez parte de algumas bandas como Piratas, Impacto 9, Vikings,
Vitrines, entre outras. Atualmente compõe instrumentais e letras musicadas.
Espera oportunidade para amostra de seu trabalho autoral.

Inicialmente influenciado por A Cor do Som e pelas bandas de heavy metal
dos anos 1980. Ampliou seu vocabulário no começo dos 90’s ao conhecer
o som de Eric Johnson, Steve Morse, Joe Satriani e outros nomes do rock e
fusion instrumental. Influências mais recentes incluem Djavan, Gilberto Gil
e Pat Metheny. Trabalhou com artistas de vários estilos, como as bandas
Hemisferios, Maria Scombona, Água Viva e Sulanca. Fez sessions em
estúdio para nomes como: Rubens Lisboa, Neu Fontes, Mingo Santana, Nino
Karvan, Minho San-Liver, Irmão, Ivan Reis, Marco Vilane, Cláudio Barreto, Jorge
Ducci, Kléber Melo, Patrícia Polayne, dentre outros. Em 1998, 1999 e 2007
recebeu o troféu Antônio Teles na categoria “melhor instrumentista: guitarra
e violão”, do projeto Prata da Casa e participou da banda-base de várias
edições do Festival Sescanção, entre 2001 e 2006. Em paralelo à atuação
como sideman, escreve instrumentais que comporão um futuro CD-solo.

CONTATOS
(79) 9949-3169
http://mardecores-musicaparatodos.blogspot.com.br/

CONTATOS
(79) 9148-3470
marcusvinas@gmail.com
https://www.facebook.com/vinnas
http://www.soundcloud.com/marcusvinas
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Maria Scombona

foto: Marcelinho Hora

Música Brasileira
Aracaju

Marilia Teixeira
Yansen
Clássico
Aracaju

Banda sergipana com produção de reconhecida qualidade pelo fiel público e
pela crítica.
Amadurecida nas experimentações do compositor Henrique Teles e diversos
músicos que passaram nas primeiras formações, desde 1992, a banda
aconteceu de fato em 2002, com o lançamento do primeiro álbum, GRÃO, que
a levou para palcos importantes da cena brasileira, como o Festival de Verão
de Salvador, Festival de Inverno de Garanhuns, Sesc Pompéia/SP (Projeto
Prata da Casa) e outros. A consistência do trabalho fortaleceu-se com o
segundo álbum: Mais de Um Nós, que a levou para outros experiências como
o Festival Internacional de Música Independente/Brasília e o MPB Petrobrás,
além das constantes aparições em shows no próprio estado ao lado de grandes
nomes da música brasileira. O terceiro álbum chama-se UN NU, aguardado
com ansiedade por músicos e fãs, que, ao longo dos anos, tem demonstrado
enorme carinho e respeito pelo som da Maria Scombona.

Cantora lírica, professora de canto, produtora cultural e mestranda em Canto
(UNICAMP/SP). Participou de masterclasses no Brasil, nos Estados Unidos e na
França, com renomados professores brasileiros e estrangeiros. Estudou canto
regularmente com Moacyr Costa Filho em Salvador (BA) e Adriana Kayama
em Campinas (SP). Atua com freqüência acompanhada por piano, grupos
de câmera e orquestras. Desde 2008, mantém um duo permanente com seu
esposo, o pianista Carlos Yansen. Dentre os últimos prêmios e homenagens
recebidos, destacam-se: Diploma de Destaque Artístico Cultural e medalha
como cantora lírica da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História;
Diploma de Mérito Cultural como Artista da Academia Latinoamericana de
Arte, dentre outros. Em 2009, recebeu o prêmio de melhor intérprete da
obra de Carlos Gomes, concedido pelo Museu Carlos Gomes e pela Prefeitura
Municipal de Campinas.

CONTATOS
(79) 9162-4805
violeira@ig.com.br
http://www.facebook.com/mariascombona/
http://www.myspace.com/mariascombona

CONTATOS
(41) 9715-6898
Marilia Teixeira Yansen
teixeirayansen@yahoo.com.br
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Mary Barreto

maryjoe

Folclore e MPB
Aracaju

Pop/Rock
Aracaju

foto: Marcelinho Hora

Desde cedo, se envolveu com música e cultura. Começou os estudos no
Conservatório de Música onde fez aulas de flauta, violino e violão. Está na cena
cultural de Sergipe desde a década de 80 tendo participado como intérprete,
compositora e instrumentista de diversos shows e peças teatrais. Seus
principais trabalhos são ligados à cultura popular, folclore e música brasileira.
Pesquisa, cataloga e produz trabalhos musicais de grupos como as Catadoras
de Mangaba de Sergipe e Mamulengo de Cheiroso. Já produziu diversos discos,
trilhas sonoras e shows, é especialista e conhecedora da música popular e
folclórica de Sergipe.

Banda de Pop formada por 02 músicos sergipanos: Gutierre de La Penha
(vocais e guitarra) e Deivid Gonçalves (baixo). Após várias experiências
em outras bandas da cidade de Aracaju resolveram se juntar com uma única
finalidade “fazer o público dançar”. Formada em Abril de 2011, a banda traz
em seu som a proposta de misturar músicas de outros estilos com a pegada
do Pop Rock. Tem músicas de autoria própria e bastante conhecidas do público
sergipano, pois foram gravadas por outros artistas da terra e executadas em
várias rádios do país a fora, são elas: “Livre Pra Voar”, “Olho no Olho”, “Iara” e
“Vida em Jogo” (primeira música sergipana a ser trilha sonora de uma novela
nacional “Alta Estação” da Rede Record).

CONTATOS
(79) 9988-3198
barretodoria@hotmail.com

CONTATOS
(79) 9633-6385 / 9949-1545
operacional@badalando.com.br
https://www.facebook.com/maryjoeoficial
http://www.badalando.com.br/maryjoe
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foto: Fabiana Santos

Mateus Santana

Mayara Santana

MÚSICO INSTRUMENTISTA
São Cristóvão

Forró
Canindé de São Francisco

Integrante da banda Urublues, de Itabaiana, já participou em gigs e festivais
em outras bandas do cenário sergipano.

Leonina que veio ao mundo para brilhar. Desde muito cedo era visível o seu
interesse pela música. Aos nove anos teve a oportunidade de mostrar seu
dom musical, participando de um show de calouros. Fez parte de uma banda
de axé por um curto tempo, mais percebeu que a sua praia era outra, a do
forró e, a partir daí, tudo mudou. Foi convidada e incentivada a gravar seu
primeiro CD e não parou mais. Começou fazendo shows e, aos doze anos
de idade, gravou o seu segundo CD. Montou sua própria banda que hoje já
tem 9 anos de existência. Faz shows por todo o Brasil com uma equipe de
41 pessoas entre som, palco, luz, músicos e dançarinos. Já gravou 7 CDs de
estúdio, 4 ao vivo e 2 DVDs. Descobriu há pouco o prazer de compor e fez, em
parceria com o tecladista de sua banda Deilton Zanketo, sua primeira música
intitulada “Saia Dessa”. Dona de uma voz marcante, de um carisma e de uma
beleza estonteante ela mistura trabalho romantismo e agitação transmitindo,
através de sua musicalidade de linguagem jovem, muita alegria por onde passa
sempre.

CONTATOS
(79) 813-8279
santanadagaita@gmail.com
https://www.facebook.com/mateus.santana.37
https://soundcloud.com/mateus-santana-3

CONTATOS
(79) 3346-1271/ (79) 9987-3980
mayara_se@hotmail.com
http://www.facebook.com/mayara.santana.718?fref=ts
http://www.mayaraebanda737.com.br
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Mega Style

Mingo Santana

PAGODE, AXÉ
Itabaiana

World Music, nativista, espiritualista
Aracaju

Axé e Pagode. A banda mega style é uma banda formadas por vários
profissionais na área da música. A banda foi criada no dia 25 de novembro de
2011. Nossos estilos são pagodes e axé, mas nunca ficamos num repertório
só, sempre estamos renovando e botando músicas novas.

Biografia:1979 – inicio como compositor; 1980 – Show “A FORÇA” no Teatro
da Biblioteca Pública Epifânio Dória (com Beto Franco); 1981- 1o FSMPB
– com a música A sementeira e Show Lógica, no Teatro Atheneu; 1982
– 2o FSMPB- com a música Atalaia e lançamento do compacto vinil-show
“Navegando” (No Teatro Atheneu). Nas décadas de 80 e 90 fez algumas
apresentações nos festivais de arte de São Cristóvão e encontros culturais
pelo interior de Sergipe. Em 1999 lançou seu primeiro CD “SOM DAS ARARAS”.
De 2000 a 2004, participou do circuito de trio no carnaval de salvador; Em
2003 publicou seu segundo CD “Na multidão”, também em 2003 gravou com
uma lenda sergipana: Kleber Melo, material não publicado. Em 2009 gravou
o terceiro CD, “ECO-SE”, também não publicado.

CONTATOS
(79) 8110-7107 / (79) 9896-0846
enissonmessias@hotmail.com
http://palcomp3.com/bandamegastyle

CONTATOS
mingo.santana@hotmail.com
http://www.facebook.com/#!/mingo.santana.16
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Ministério do Coração de
Cristo
MÚSICA CATÓLICA
Nossa Senhora do Socorro

Missionários reggae
REGGAE ROOTS
Nossa Senhora do Socorro

A banda existe há 17 anos e tem como apresentação mais importante a
participação no evento Hosana.

CONTATOS
(79) 8872-3740
rogerio.cor@hotmail.com
http://www.radiopazebem.net

CONTATOS
(79) 9952-7724
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foto:: Marcelinho Hora

foto: Victor Balde

Música das Cinzas

Naurêa

Experimental
Aracaju

Sambaião Groove
Aracaju

Projeto individual de Alessandro Santana, que consiste na manipulação de
ruídos de diversas fontes, compondo uma ambientação sonora com influências
de músicos como John cage, Kalreinz Stockhausen, Krzysztof Penderecki,
Masami Akita (Merzbow); projetos musicais como Maldoror; bandas como
Fantomas; composições visuais dos filmes de Stanley Kubrick, Kenneth Anger.
‘A partir do segundo trabalho intitulado “in days like today I wanna die”,
começou então a se voltar para o estilo Dark Ambient, utilizando elementos
pré-gravados, trechos de música erudita (clássica, romântica e moderna)
associada a ruídos (os mais diversos) e instrumentos (guitarras e teclados).
O projeto consta com 8 trabalhos que estão disponíveis para download,
e está preparando uma compilação para lançamento em 2013 intitulada
“Ambiências sonoras para baixar o seu astral”.

Formada em novembro de 2001, em Aracaju, a Naurêa toca basicamente o que
chama de Sambaião. Como o nome já sugere, uma mistura de samba e baião.
Mas, não pára por aí. A banda recebe informação musical de várias partes do
Brasil e do mundo: das batidas populares do universo negro de Laranjeiras
ao costarriquenho Reggaeton; da música pouco convencional de Tom Zé às
melodias de Cuba e do Leste Europeu; das guitarras “caribenhas” do Pará ao
apelo do R&B e do Hip Hop. A ideia, muito mais do que fazer mistura, é mostrar
as potencialidades do forró, é ter uma sonoridade própria com um sotaque local.
Discografia: Demo “O pop do Forró” (2001); CD “Circular Cidade ou Estudando
o Plágio” (2003); EP “Kda vez + Negaum” (2005); CD do Espetáculo teatral
infantil “Ecologia é papo cabeça” (2005); CD “naurÊa apresenta: O Sambaião”
(2006); CD “Babelesko” (2009); EP “Furdunço” (2011).

CONTATOS
(79) 9161-2282
chatusimensus@gmail.com
https://soundcloud.com/musicadascinzas

CONTATOS
producaonaurea@gmail.com
https://www.facebook.com/naurea
http://www.naurea.com.br
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foto: Garagem Rock.SE

Newrox

Nino Karvan

NEWHARD CORE
Aracaju

Aracaju

Banda de Newhard-Core criada no fim de 2005, passou por várias formações
até chegar a formação atual. A Newrox tem suas bases fundadas na distorção
pesada das guitarras, na potência do vocal e na energia que passa em nossas
músicas e shows. Tem 4 músicas lançadas em 2010 e de lá pra cá não parou
de fazer shows e divulgar seu som forte e potente. Traz como slogan “força
e rock” mostrando toda a atitude e personalidade dos integrantes da banda.
As principais influências são o Matanza, Metallica, Link Park, Hard Core,
Nu Metal entre outras tendências musicais. Integrantes: A Banda Newrox
traz: Leon Carllos – voz; John Vieira – guitarra solo; Allan –guitarra; J. P. –
contrabaixo; Bruno Fernandes – Bateria.

Natural de Simão Dias, desde muito criança, já demostrava a inclinação para
arte cantando em eventos na escola, pintando e esculpindo em argila e
madeira. O seu trabalho musical começou em 1987 quando ganhou o festival
Novo Canto. De lá para cá participou de vários festivais em Sergipe e em
outros estados brasileiros tendo vencido oito deles. Em 2001 lançou seu
primeiro disco o Mangaba Madura. Segundo álbum, “Aquarela pra pandeiro”
foi lançado em 2006. Nino prepara o lançamento do seu terceiro disco “José”
para o segundo semestre de 2013. Em 2006 viajou para a China para expor os
instrumentos musicais que fabrica. Já Nino também é luthier, habilidade que
herdou da infância em trabalhos manuais com madeira, depois aprimorada por
contribuições de nomes como carvalhal e Elifas Santana. Nino Atuou também
no cinema e no Teatro tendo participando de vários espetáculos e de curtas
metragens produzidos em Sergipe. Nino é formado em comunicação social
pela UFS e pós-graduado em musicoterapia pela Faculdade Ólga Metting em
Salvador na Bahia.

CONTATOS
(79) 9925-7504
onlenewrox@hotmail.com
http://www.facebook.com/newrox
http://www.myspace.com/newroxband

CONTATOS
(79) 9819-3723
ninokarva@hotmail.com
http://www.facebook.com/ninokarvan.karvan
https://soundcloud.com/ninokarva
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Nordestinos do Ritmo

Nucleador

Forró
Itaporanga d’Ajuda

Rock
Aracaju

A banda teve início na década de 80.

A atual safra de bandas de Thrash Metal tem revelado bons nomes aqui no
Brasil e o ataque tem sido devastador. De Norte a Sul de Leste a Oeste, o
estilo tem nos dado inúmeros representantes, mostrando que ainda há muita
gente que gosta de falar sobre guerras atômicas,zumbis e lixo toxico. Tudo
isso embalado pelo melhor do Thrash/Crossover oitentista! Com um nome
desses: Nucleador - fica clara a proposta da banda! Lembrando medalhões
como Evil Dead, Anthrax, Kreator e afins, a banda se deu bem com este
petardo, que possui uma ótima gravação. Outra banda que com certeza
serviu de influência ao Nucleador foi o Municipal Wasted, dos EUA, não
somente pelo som, mas também pela temática. Nossa música chamada
Municipal Wasted deixa bem clara a influência! As outras faixas, Atomic
Cockroaches, Inthrash, Space BadTrip, e Zombeer Fest são muito boas e
merecem uma conferida!

CONTATOS
(79) 9961-8920

CONTATOS
(79) 9954-5084
murillo616@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Nucleador/120985821316794
https://myspace.com/nucleadores
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Ode ao canalha

foto: Marcelinho Hora

samba Rock
Aracaju

Odir Caius
Instrumental
Aracaju

A Banda surgiu em 2006, com forte influências da música brasileira. Feita por
garotos que ainda não tinham nem 20 anos, e que já estavam cansados de ver
tantas bandas de rock no cenário. A ideia era fazer samba com guitarra na
terra do Zé do Peixe, para jovens, crianças e velhos ouvirem. Este samba veio
acompanho do funk americano e do rock, fechando os 3 principais estilos que
formam o som da banda. A Ode foi a linha de frente numa nova estética mais
universal e pop no estado, sem amarras com o regionalismo. Em 2007 gravou
um EP com 6 músicas, entre elas estava “A fila” que foi finalista do Sescanção
entre artistas já renomados do estado. Foi convidada pra se apresentar no
aniversário da Aperipê FM, que se deu no parque da sementeira, junto com Dj
Dolores, Patrícia Polayne e Alex Santanna; Participou do aniversário da Rua da
Cultura por dois anos seguidos;

Odir caius; é Odinezio Rozendo Santos, nascido em 1968 na cidade de
Aracaju, tendo adotado a cidade de Estância como terra natal, por que foi
nesse lugar que aprendeu a tocar música e o chorinho.

CONTATOS
myspace.com/odeaocanalha

CONTATOS
(79) 99607706 / (79) 8829-1090
Odircaius@Hotmail.com
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Oganjah

foto: Arnon Gonçalves

foto: Dana Estavo

Os Tabaréus Grupo
de Choro

Reggae
Aracaju

Instrumental
Aracaju

Em julho de 2002 iniciou-se as atividades da banda sergipana de reggae
OGANJAH, formada por músicos locais, em torno do embrião familiar dos
Ruas (Dora, Pablo, Thiago, Pepeu e Mariana). A mistura de elementos afrobrasileiros, afro-jamaicanos e o compromisso social norteiam o trabalho do
grupo desde o início, atuando na Comunidade Pantanal, situada no Inácio
Barbosa, bairro de Aracaju, com oficinas de artes em geral. O som calcado
no roots reggae tem como resultado um som original e brasileiro, cheio de
feeling e swing, apontando em suas letras uma retomada da consciência social
e estabelecendo uma dialética de paz, amor, justiça e igualdade. Acreditamos
na Arte como objeto transformador, que liberta o ser humano levando-o a
interferir no meio de forma positiva e construtiva. Este ano está lançando o Ep
intitulado “Doença da Cabeça” e o cd “Tudo que restou do dia”. O show conta
com performances e ambientação de palco com vasos e incensos, e um som
que faz a alma vibrar.

“Os Tabaréus” é um regional de choro que tem como objetivo divulgar este
gênero musical, executando tanto suas obras clássicas, arranjadas para
esta formação, quanto repertório autoral, procurando valorar, promover e
perpetuar a tradição do choro nordestino, bem como sua cultura em âmbito
geral. O regional é formado por André Lima (Trompete), Jeovane Nascimento
(Trombone), Kelvin Jenisson (Violão de Sete Cordas), Humberto Barreto
(Cavaquinho), Alexandre Azevedo (Violão de Seis Cordas) e Odílio Saminêz
(Pandeiro).

CONTATOS
(79) 9913-8448
oganjah@gmail.com
http://www.facebook.com/oganjahreggae
https://soundcloud.com/oganjah

CONTATOS
(79) 9191-7642
https://www.facebook.com/OsTabareus
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arte: Thiago Neumann (Cachorrão)

Os Trouxas

Oscar Freire

Rock
Aracaju

Heavy Metal
Nossa Senhora do Socorro

A história dos Trouxas, sem nenhuma dose de exagero, se confunde um pouco
com a história da música ocidental. Na verdade, data da Idade Média a primeira
formação do grupo, quando alguns jovens – cansados de viverem aquela
vidinha feudal – resolveram se juntar para fazer aquilo que eles batizaram
simplesmente de “Música” – naquele momento, o grupo ainda se chamava “Oz
Trouxaz”, em português medieval. Como ninguém entendia absolutamente nada
daquilo, não foi fácil conseguir espaço na cena musical da época. Diante disso,
a banda voltou a dar indícios de existência apenas em 2011, quando, ainda nos
bastidores e buscando uma forma interessante de se redimir com o público,
decidiu gravar o álbum – “Sou Real?” Agora, Os Trouxas repousam um pouco o
seu disco-voador e voltam à cena para continuar fazendo essa coisa que eles
já vêm fazendo de forma tão imprevisível há tanto tempo: Música – seja lá de
qual tipo for.

Toco guitarra, tenho composição, no estilo thrash metal.

CONTATOS
(79) 9950-6130
ostrouxas@gmail.com
https://www.facebook.com/ostrouxas
https://myspace.com/ostrouxasband

CONTATOS
(79) 9882-3574
manoel.oscar@hotmail.com
https://www.facebook.com/oscar.freiredecarvalho
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foto: Aretha Ludmilla Pacheco Lira Barros

foto: Maria Clara Faro

OVELHA NEGRA HARDROCK

Paradiso Som Sistema

Rock
Aracaju

Eletrônico
Aracaju

Ovelha Negra é um grupo formado por quatro mamíferos nãoovinos, potencialmente desajustados, que se uniram em 2011, para desgarrarse do rebanho. Cansados do limitado pasto cultural e de serem guiados
cegamente pelos pastores da grande mídia, chutaram os traseiros das suas
irmãs branquicelas e pularam todas as cercas para ganharem o mundo. Uma
vez livres da tosa criativa, pegaram a estrada na contra-mão com o objetivo
de fazer o som mais forte e cru que suas quatro patas pudessem suportar. A
banda segue o rastro do blues-rock norte-americano e do rock n’ roll que se
alastrou pelo globo dos anos 70 aos 90. Além das letras repletas de criticismo
social e apelo à consciência política, a Ovelha Negra lança mão de riffs
raivosos e muito peso nos acordes. A banda cansou de pensar na morte da
bezerra, esqueceu o leite derramado e lançou o demo “Na Contramão”, em
outubro de 2011.

Ítalo Nascimento (Panis et Nonsenses / Road To Joy)
+
Pedro Yuri (Elisa/ Coutto Orchestra)

CONTATOS
(79) 8825-3766 / (79) 9116-9089
ovelhanegrarock@hotmail.com.br
http://www.facebook.com/ovelhanegrabluesrock
http://www.myspace.com/ovelhanegrarock

CONTATOS
(41) 9990-4882
paradisosomsistema@gmail.com
https://www.facebook.com/paradisosomsistema/
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PASSOS

Patricia Polayne

Aracaju

Aracaju

foto: Melissa Warwick

É uma das mais expressivas vozes da música nordestina contemporânea.
Seu trabalho reflete suas referências musicais que vão da tradição oral
à Tropicália, do coco ao Cocteau Twins, da música latina aos ritmos
afrobrasileiros. O estilo musical reinventado pela artista é fruto de um
trabalho original e diferenciado de pesquisa e vivência com os timbres de sua
região. A fusão entre esses ritmos e outros elementos da música universal
resulta em canções e imagens que compõem um delicado e apreciado
trabalho autoral. Sua trajetória é marcada pelas premiações em festivais
e mostras de música popular para novos compositores do país, a exemplo
do Festival Canta Nordeste, da Rede Globo Nordeste, Festival Nacional
de Música da ARPUB (Associação das Rádios Públicas do Brasil), Rumos
Musicais- Mapeamento, do Itaú Cultural e Festival Ten Samba_ mostra de
música brasileira contemporânea, em Madri, Espanha. Contemplada com o
Prêmio Produção Pixinguinha, do Ministério da Cultura, Polayne gravou seu
primeiro disco O Circo Singular – As Canções de Exílio, em 2009.

CONTATOS
https://www.facebook.com/antonio.passos.1656

CONTATOS
(21) 8762-2300
http://www.facebook.com/patricia.polayne.9
https://myspace.com/patriciapolayne
https://soundcloud.com/patriciapolayne
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Patty e Samuca

Paulinho Araújo

MPB
Aracaju

MÚSICO INSTRUMENTISTA
Aracaju

foto: Ramon Ribeiro

Patty e Samuca é o nome da dupla formada em 1996, com o propósito de
levar à noite Sergipana, um pouco de Bossa nova, MPB refinado e um samba
de raiz. Ela Sergipana nascida em 77, e ele, baiano nascido em 65. Num
fim de semana despretensioso Samuca chega em Aracaju em 94, através de
vertentes bem musicais, encontra Patty, e num jogo de coincidências, de estilo,
se unem em paixão e música. Dai nasce a dupla que de lá pra cá vem fazendo
a noite Aracajuana, festas e eventos. Casados há dezoito anos, eles percorrem
o caminho traçado pela força que a música tem, de unir pessoas.
Atualmente eles se apresentam em bares e restaurantes da passarela do
caranguejo, e com agenda sempre disponível para eventos fechados em festas,
confraternizações e afins, seja no estado de Sergipe ou fora dele.
Patty e Samuca tem um estilo que os caracteriza. Eles levam aos palcos,
o carisma do espirito famíliar, humor e teatro na forma de interpretar
musicalmente. Patty com seu sorriso perene e voz forte, Samuca com sua
pegada baiana, percussiva de violão machucado.

Começou aos 10 anos estudando flauta doce. Com 15 anos ganhou um violão
de presente onde aprendeu a tocar com revista de cifras. Começou a escrever
suas próprias composições e melodias ainda na adolescência. Cresceu e se
apaixonou pelas sonoridades e ritmos, descobrindo outros instrumentos de
cordas, de sopro e de percussão. Vem desenvolvendo trabalhos dentro da
psicologia, no teatro (com o Grupo Ato Espontâneo) e como músico, onde
tocou com Edelson Pantera, Sandra Keïta e Laure Zitelli (dupla Francesa),
grupo Cassimicoco, os Afrorrós e na Buraco de Minhoca. Atualmente
acompanha a banda Banzo Lundu e a banda ZaPadA. Em paralelo, desenvolve
um trabalho com o músico Mário João onde fazem releituras de diversas
canções desde o MPB, o samba e a bossa-nova até rocks e milongas para
tocarem em bares e restaurantes da capital. Selecionado em 2013 pelo 5
festival de Música da Aperipê e pelo Sescanção.

CONTATOS
(79) 9924-6352 / (79) 9819-2171
pattymusica@hotmail.com

CONTATOS
(79) 9996-2155
paulogfaraujo@hotmail.com
http://www.facebook.com/paulogfaraujo
http://www.myspace.com/poulinho
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Penny Mocks

arte: Rodrigo Cunha Barroso

Rock
Aracaju

Pilão de Pif
Instrumental
Aracaju

Criada em 2010, a Penny Mocks faz Rock autoral com pitadas de rock
progressivo, blues e muita mistura de ritmos.

CONTATOS
(79) 8848-7882
pennymocks@gmail.com
www.facebook.com/pages/Penny-Mocks/219546744762474?bookmark_t=page
http://www.myspace.com/pennymocks

CONTATOS
(79) 9999-0418
betocaixadagua1@yahoo.com.br
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Plástico Lunar

foto: Snapic

ROCK PSICODÉLICO
Aracaju

PÔDIPÁCARÁYU
Rock
São Cristóvão

Surgiu, como Plástico Lunar, em março de 2001. Participou do Punka 4 (2001).
Lançou três EPs (2003-The Plastic Rock Explosion; 2005-Próxima Parada;
2012-Mar de Leite Azedo). Em 2005 fez sua primeira turnê, com shows no Rio
de Janeiro e em São Paulo (capital e interior). A banda possui cinco videoclipes
(2007- Formato Cereja; 2008 - Sua casa é o seu paletó; 2009 – Gargantas
do Deserto; 2011 – Tudo do seu jeito; 2012, Mar de Leite Azedo). Lançou
o primeiro CD em 2009, o álbum “Coleções de Viagens Espaciais”, que saiu
pelo selo Baratos Afins (SP). Participou de grandes festivais pelo Brasil. Em
2011, apresentou-se em São Paulo (“Projeto Prata da Casa”, no SESC Pompéia,
e no Studio SP), além de participar do Studio Trama e do Acústico Aperipê.
Também em 2011, lançou o EP “Mar de Leite Azedo”; relançado em 2012, com
faixas bônus. Em 2013 fez show no Verão Sergipe contanto com a participação
inusitada de Gilberto Gil. Está na produção do novo CD. A banda atualmente
assume o formato de um quarteto.

Banda fundada em 2002.
Após algum tempo houve uma reviravolta “hormonal” e passaram a optar
apenas para um estilo alternativo e divertido.
A banda passou por varias formações até só restarem três integrantes: Obersale
no vocal e baixo, Cristiano na guitarra e Walter na bateria.

CONTATOS
(79) 9984-4846
plasticolunar@hotmail.com
myspace.com/plasticolunar

CONTATOS
(79) 3257-2505 / (79) 3261-3586
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Positivo Rasta

Quero Amar

Reggae
Aracaju

Gospel
Nossa Senhora do Socorro

Século XXI, 2009. Em uma época marcada pela intensificação da relação
entre espaço, tempo e informação surge a banda Positivo Rasta. O grupo
enxerga a arte como uma possibilidade de se relacionar com esse universo
de constantes mudanças e busca alcançar uma linguagem musical que atinja
os diversos segmentos da sociedade através da expressão reggae.
A banda surgiu no dia 3 de outubro de 2009.

A banda começou há 6 anos e é voltada para tocar em igrejas durante as
missas.

CONTATOS
(79) 9909-7357/ (79) 8805-0582
https://www.facebook.com/positivorastaa?fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=vrkc0PMZIA0

CONTATOS
claudemir.jose.lima@hotmail.com
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R.D.S.

Rafael Findans

Rock
Aracaju

músico instrumentista
Aracaju

Somos a R.D.S, tocamos Punk Hardcore Old School com influências de bandas
de Punk HC dos anos 80 nacionais e internacionais. Temos a proposta de
fazer um som sujo, rápido, agressivo e mais algumas características que vem
do som Punk, queremos passar em nossas letras tudo aquilo que achamos
errado, e ate mesmo o que não concordamos. Contamos hoje com a seguinte
formação:
Maykon – Vocal
Ed – Baixo
Fillype – Guitarra
Josmar – Bateria

Músico desde os 13 anos de idade. Contrabaixista de carreira, mas também se
aventura por instrumentos como o violão e o piano.
Passagem por artistas e bandas como: Elvis Boamorte, Jair Naves, Cabedal,
Alex Santana, Oganjah, Patrícia Polaine, Nino Karvan, O Som Que o Diabo
Amassou, dentre outros.
Atualmente graduando no curso de Bacharelado em Contrabaixo no Faculdade
Souza Lima em São Paulo/SP.

CONTATOS
(79) 8864-0511
filldark@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/RDS/269512273119175
https://myspace.com/bandards

CONTATOS
(11) 94140-0408
findans@yahoo.com.br
http://www.facebook.com/rafael.findans
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Raffael Oliveira

Rage Of Steel

Samba
aAracaju

Heavy Metal
Lagarto

O carioca da gema, Raffael Oliveira, começou sua vida musical em 1997
tocando percussão em um grupo de pagode. Assim, deu seu primeiro passo
no mundo da música. Logo após, veio o desejo de cantar, e, por isso, estudou
canto coral e canto profissional. Nessa trajetória, fez parte de alguns grupos
de samba dando destaque ao grupo Samba com Arte, onde compartilhava
o palco com músicos mais experientes. O grupo apresentava para a noite
carioca um repertorio eclético em ritmo de samba. Em seus shows, Raffael
Oliveira mistura toda a sua influência musical, tais como MPB, pop, samba,
soul e outros, mas sem perder a principal característica: o samba. No inicio de
2013 participou de uma das maiores prévias carnavalescas do Brasil, o précaju, cantando muito samba em cima do trio elétrico. Atualmente, Raffael se
apresenta nas melhores casas de Aracaju, como Armazém Mediterrâneo, Vila
da Praia, Com Amor Beach bar, etc.

A banda surgiu em 1998 com o nome de Steel Head. No inicio houve muitos
obstáculos e a banda parou por 10 anos. Em 2008 os integrantes Júnior
(Guitarra) e Wagner (Bateria) uniram-se com o objetivo de retornar a banda.
Com a inclusão de Allan (vocal), Jonathas (baixo) e Marcelo (guitarra) a
banda volta a ensaiar fazendo alguns shows pela região de Sergipe e Bahia.
Com a volta definitiva, o nome da banda não continua Steel Head e, assim, muda
o seu nome para RAGE STEEL. Após alguns shows, o baixista Jonathas sai da
banda (continuando muito próximo até hoje) e Ivo entra em seu lugar, no qual
essa formação duraria por mais de 2 anos. Por problemas pessoais, Ivo deixa a
banda e entra Clécio Reis, ex-Tribal Engine, para o lugar do nosso velho amigo.
No momento a RAGE Of STEEL esta em fase de composição para brevemente
gravar seu EP e também esta na estrada, onde as ultimas apresentações foram
nos festivais ZÉ ROCK, em Teofilândia–BA, o METAL DESTRUCTION em BoquimSE, TRINCHEIRA BENEFICIENTE em Lagarto-SE, ENCONTRO CULTURAL DE
LARANJEIRAS, evento de porte nacional, em Laranjeiras- SE, ROCK IN LAGARTO
em Lagarto-SE e Assembléia do Rock em Tucano-BA

CONTATOS
(79) 9996-8445
faeloliveira25@hotmail.com
https://www.facebook.com/RaffaelOliveira.Banda
https://www.facebook.com/raffaeloliveira.musica

CONTATOS
(79) 9902-9014 /(75) 9980-6468
rageofsteel@outlook.com
https://www.facebook.com/RageOfSteel
https://soundcloud.com/rage-of-steel
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Raimundo do Violão

Raquel Delmondes

MPB
Lagarto

Samba
Aracaju

foto: Vinicius Fontes

Toda vida foi trabalhador. Começou a gostar de musica aos 14 anos, tocava
sertanejo e depois foi conhecendo novos ritmos e foi mudando. O seu
primeiro show foi aos 17 anos e hoje tem 20 anos de carreira.

Trata-se de uma jovem intérprete que vem se destacando no cenário musical
sergipano graças a sua voz de timbre ímpar - que lembra as vozes das grandes
divas da época de ouro do rádio brasileiro – junto com a suavidade do canto
pós-bossa nova, um reflexo de nossa diversidade cultural. Raquel Delmondes
nasceu em Aracaju-SE e, desde muito cedo, teve contato com a música popular.
Em 2009, foi convidada por Nino Karvan para desenvolver um projeto musical,
o que resultou na gravação do seu primeiro CD denominado SAMBANDOBEM. O
álbum homenageou compositores sergipanos e outros consagrados da música
popular brasileira. Em 2011 foi convidada para integrar o Grupo Vocal Vivace e
participou de diversas apresentações com o grupo, sob a regência do Maestro
Sérgio Teles. A partir de 2011, passou a integrar o naipe de Sopranos do Coro
Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Sergipe e iniciou aulas de canto com
Verônica Santos, preparadora vocal da e professora de Canto Lírico da ORSSE.

CONTATOS
(79) 9813-6002
casadoviolão@live.com

CONTATOS
(79) 98016694 / (79)98016379
telmasaberes@hotmail.com
https://www.facebook.com/raquel.delmondes.3
http://www.myspace.com/raqueldelmondes
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Reação

Red Sun Rises

Reggae
Aracaju

Rock
Aracaju

Banda Nascida na periferia de Aracaju, Reação surge com um reggae raíz,
cheia de vibração e energia. Ouça a reação e você nunca mais será o mesmo!

Red Sun Rises é uma banda de Stoner Rock aracajuana, criada em 2013,
composta por:
João Batista – Vocal/Guitarra
Edem Guimarães – Guitarra
Rafael Freitas – Baixo
Henrique Mandt – Bateria

CONTATOS
https://www.facebook.com/reacao7/about
http://palcomp3.com/reacao/info.htm

CONTATOS
(79) 9981-0826
Redsunrisesband@gmail.com
https://www.facebook.com/REDSUNBR?ref=hl
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Redenção Mistura Gospel

Retna

Gospel
Nossa Senhora do Socorro

Rock
Aracaju

A banda existe há 4 anos e possui um CD.

CONTATOS
(70) 88452432 / (79) 88026862
redencaomg@hotmail.com
http://www.redencaomisturagospel.hd1.com.br
http://palcomp3.com/redencaomg/

CONTATOS
l_felipe@outlook.com
http://www.facebook.com/pages/Retna-R3/253044268068389
https://soundcloud.com/bandaretna
http://palcomp3.com/retna/
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RICARDO VIEIRA

foto: André Teixeira

Ricardo Vilanova

foto:
Teixeira
foto:
RVAndré
Produções

MPB e religioso
Estância

Instrumental
Aracaju

Violonista sete-cordas, compositor e produtor musical, Começou os estudos
musicais há 17 anos, e durante o período, atuou nos diversos setores da
música, tais como acompanhamento de artistas locais (Gwendolyn Thompson,
Lina Souza) e nacionais (Zé da Velha e Silvério Pontes, Mozart Mello),
participações em festivais de música, gravações, arranjos e produção
musical. Nos últimos anos vem desenvolvendo trabalhos na área da música
genuinamente brasileira, como produtor e violonista do Grupo Brasileiríssimo
e juntamente com o Flautista João Liberato, vem realizando um trabalho de
pesquisa e repertório com arranjos desenvolvidos para Flauta e Violão Sete
Cordas.

Ricardo Vilanova é cantor, compositor e nascido na cidade de Estância/SE.
Desde cedo, começou seu interesse pela música. Sua carreira musical iniciou
aos 16 anos de idade, quando recebeu um convite do saudoso Sr. Gumercindo,
que, na época, era o proprietário do Grupo Musical Os Cometas. Fez diversos
shows e bailes como guitarrista base da banda. Em outubro de 2001, decidiu
dedicar-se somente ao estilo musical religioso e, em dezembro de 2009,
lançou seu primeiro CD intitulado “Só Preciso dizer sim!”, com canções de sua
autoria. Atualmente também atua como locutor de rádio na Mar Azul FM
e faz o programa Canta Sergipe (sextas das 08:30 as 10 da manhã) onde
procura destacar todos os artistas sergipanos.

CONTATOS
(79) 88343344 / (79) 99843344
ricardo.setecordas@gmail.com
https://www.facebook.com/ricardo.setecordas
https://soundcloud.com/ricardo-vieira-30

CONTATOS
(79) 9985-2964
ricardovilanovaestanciase@hotmail.com
https://www.facebook.com/ricardovilanovase?ref=tn_tnmn
http://palcomp3.com/ricardovilanovampb/
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Foto: Portal Infonet

Robertinho dos 8 baixos

Robisom Raffim

Instrumental
Aracaju

Sertanejo
Aracaju

Filho da Cantora Clemilda e do Gerson Filho, Roberto começou a tocar com 14
anos, e já tem 38 anos de carreira. Participa da Orquestra Sanfônica, e possui
um trio pé de serra, Robertinho dos Oito Baixos.

Nascido em 1989, na capital Sergipana (Aracaju). O Cantor Robsom Raffim
desde pequeno já demonstrava um enorme interesse por música. Com 16 anos
de idade Robsom Raffim começou a engatar na música profissionalmente
cantando em bandas e barzinhos do seu Estado.
Tem vários CDs gravados e 2 (Dois) DVD´s.
Robsom Raffim também tem seus projetos paralelos, Em 2010 ele criou seu
projeto intitulado como “Robsom Raffim no Sertanejo Bolerado” onde gravou
3 Cds.
Ultimamente ele segue com outro projeto chamado “Robsom Raffim Acústico
Sertanejo” com 2 Cd´s gravados ele leva a música sertaneja universitária para
todo o estado e além fronteiras.

CONTATOS
(79) 9991-3006/ (79) 3231-3163

CONTATOS
(79) 9920-7813 / (79) 8804-8633
robsomraffim@hotmail.com
https://www.facebook.com/robsom.raffim?fref=ts
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Rodrigo Antônio

Rodrigo Peninha

MÚSICO INSTRUMENTISTA
Aracaju

MÚSICO INSTRUMENTISTA
Aracaju

Baterista Free Lance / Professor

Baixista, violonista, percussionista, cantor e compositor há mais de quinze anos
trabalha como músico, tendo passado por vários estados do país e atuado com
artistas de diversos gêneros como sideman, arranjador ou diretor musical.Em
Sergipe atualmente acompanha o cantor Elio Lima, faz parte do grupo Balaio
de Fulô e integra o elenco do Projeto Sons no SUS. Já trabalhou com nomes
como: Sergival, Amorosa, Valtinho do Acordeon, Rogério, Lateiros Curupira, Zeq
Oliver, entre tantos outros.

CONTATOS
https://www.facebook.com/profile.php?id=1372864009&fref=ts

http://obscom.com.br/musica/catalogo/rodrigo-antonio/
258

CONTATOS
(79) 9984-4233 / (79) 8817-1803
rjssval@bol.com.br
http://www.facebook.com/RodrigoPeninha
http://obscom.com.br/musica/catalogo/peninha/
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Rodriguinho do Forró

Roger Santos

FORRÓ DE VAQUEJADA
Frei Paulo

músico instrumentista
Aracaju

Começamos em 2005 em festas de colégios. Em 2006, montamos uma banda
completa e percorremos o estado de Sergipe quase todo, Alagoas e Bahia. Ai
estamos até hoje, Rodriguinho do forró.

CONTATOS
rodriguinhocaceteiro@hotmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003594310216&fref=ts

CONTATOS
(79) 9161-8511 / (79) 9879-9671
helcioroger@yahoo.com.br
https://www.facebook.com/roger.guitarman?ref=tn_tnmn
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Rogerio Bezz

Ronise Ramos

MPB/Cantoria
Lagarto

MPB
Aracaju

Rogerio Bezz é músico profissional e cantor. Original de São Paulo, reside em
Lagarto, Sergipe.

Trabalho com música há 18 anos, geralmente interpretando canções, fazendo
voz e violão em bares, restaurantes, eventos e trabalhando também com banda
no estilo baile fazendo casamentos, formaturas e grandes eventos.

CONTATOS
(79) 9986-9647
rogeriobezz@hotmail.com
https://www.facebook.com/rogerio.b.santana.3?fref=ts

CONTATOS
(79) 8822-9267/ (79) 9948-3713
roniseramos@hotmail.com
Facebook/ Ronise Ramos
MySpace/ Ronise Ramos
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arte: Alexandre Gandhi

Rótulo

Samba de Moça Só

HARDCORE
Aracaju

Samba
Aracaju

A Rótulo surge no ano de 2001, quando meninos de 15 anos motivados
pelos irmãos músicos, se reunem com objetivo de tocar Hardcore. Com o
passar do tempo o hardcore da Rótulo tornou-se ferramenta necessária para
manifestar o grito de indignação da juventude. A Rótulo ja tocou em Recife,
João Pessoa, Campina Grande, Fortaleza, Natal, Mossoró, Rio de Janeiro, São
Paulo, Santo André dentre outras cidades, marcando presença em diversos
festivais e tocando ao lado de bandas consagradas no cenário nacional.
Com guitarras dissoantes, baixo e bateria marcantes e um vocal frenético,
Pedrão, Rokinhu, Romão e Frog fazem um hardcore de primeira linha com
letras politizadas e batidas agressivas. Um verdadeiro soco no estômago.

O Samba de Moça Só é um grupo formado exclusivamente por mulheres que
surgiu em 2010 na bela cidade de Aracaju. Apresenta uma proposta de unir o
samba de raiz às várias manifestações folclóricas de Sergipe, do Nordeste e
do Brasil. Nesse balaio incluem-se o Samba de Parêia, São Gonçalo, Caceteira,
Afoxé, Samba de roda e vários outros ritmos populares que se misturam
ao nosso samba. É música pra dançar muito! O som autoral do grupo vem
chamando a atenção do público, das rádios locais e webradios, dos produtores
de eventos e isso tem motivado uma produção constante no intuito de levar o
samba das moças para além das fronteiras sergipanas.

CONTATOS
pedraum.hc@gmail.com
http://www.myspace.com/rotulo

CONTATOS
(79) 8822-2777/ (79) 9155-8881
sambademocaso@gmail.com
http://www.facebook.com/sambademocaso
http://sambademocaso.tnb.art.br/
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foto: Joel Luiz

Sergival
Música Regional Nordestina
Nossa Senhora da Glória

Sertão Roots
Reggae
Monte Alegre de Sergipe

Histórico da carreira: 1984 a 1988 – compôs o Grupo Band’auê, que realizou
shows no Encontro Cultural de Laranjeiras e São Cristóvão, no Projeto
Pixinguinha e na exposição agropecuária de Aracaju com Alceu Valença. De
1988 a 1998 – formou a dupla Sena & Sergival. Com esse projeto, tocou
nas principais casas noturnas de Aracaju e festivais de música (sescanção,
canta nordeste). E, por fim, desde 1998, desenvolve sua carreira solo. Em
2000, ganhou o prêmio Prata da Casa pelo melhor figurino, melhor pesquisa
e cenário, melhor vocal e melhor solista. Em 2001, fez show em Havana
(Cuba). Entre 2002 e 2010 fez shows no palco principal do Forrocaju.
Desde 2005, realiza shows no Rio de Janeiro: em 2006, tocou no Arraiá
da Petrobras; 2007 e 2008 fez show de encerramento do ano acadêmico
na Academia Brasileira de Letras; Em 2009 realizou temporada no Centro
Cultural Carioca; Em 2010 – temporada no Lapa 40 graus e, por fim, em
2011, fez show com o Conjunto Época de Ouro.

Sertão Roots banda de reggae que surgiu no Alto-Sertão sergipano com o
intuito de disseminar a cultura reggae pelo estado.

CONTATOS
(21) 9949-9099
sergival@globo.com
http://www.sergival.com.br

CONTATOS
(79) 9807-4162
https://www.facebook.com/jorgereggaeroots?ref=tn_tnmn
https://soundcloud.com/sert-o-roots
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SIBBERIA

foto: Marcelinho Hora

Pop/Rock
aracaju

Sid e Forró Traquino
Forró
Aracaju

Danniel Melo (Violões), Iguassu (Guitarras), Jõao Valiatti (Baixo), Rafael
Santiago (Teclados), Ismael Vieira (bateria) e Felipe Maia (Vocais) compõe
a atual formação da banda que traz uma forte influência do Rock Anos 80.
“Éramos adolescentes e curtimos bastante a fase áurea do rock nacional que
consagrou tantos artistas e criou um estilo seguido até hoje”. Apesar das
influências que vão de Barão Vermelho, Legião Urbana e Capital Inicial até
Led Zeppelin, Beatles e Pink Floyd, originalmente, a banda explorava com
mais ênfase os arranjos de violões, o que dava uma sonoridade acústica a
seus shows. Porém, com a chegada de Iguassu, Rafael e, posteriormente,
André (primeiro baixista da banda), o som ganhou elementos enraizados no
bom e velho rock’n roll, porém sem perder a referência acústica. Esse mix
deu à Sibberia uma pegada POP bastante original e definitivamente motivou
a banda a gravar o seu primeiro CD.

A Banda (Sid & Forró Traquino) Começou Quando Uma Turma De Amigos
No Ano De 2003, Se Reuniam Todos Finais De Semana Na Casa De Um Deles
Para Tocar Violão E Cantar, Tudo Começou Com Um Violão, Logo Depois Foram
Aparecendo Outros Instrumentos Como O Acordeon. Daí Então Eles Foram
Chamados Para Tocar Em Festas De Aniversários, Formaturas E Em Varias
Outras Festas . Em 2005 Sid “(Como É Conhecido)”Gravou Seu Primeiro Cd
Em Estúdio Com A Produção E Participação Toda Especial De Sandro Becker,
Hoje A Banda É Formada Pelos Musicos: Sid: Voz E Acordeon Jackson Mel: Voz
Eglazia: Voz Hugo: Bateria Alex: Sabumba Edsinho: Triângulo Pedro: Percussão
Roberto Bass: Baixo Levys: Sax.

CONTATOS
(79) 9929-3169
Iguassucandido@hotmail.com
https://www.facebook.com/SibberiaPopRock

CONTATOS
(79) 9942-1220 / (79) 3231-3474
https://www.facebook.com/sid.traquino
http://forrotraquino.blogspot.com.br/
http://palcomp3.com/sideforrotraquino/
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SIGN OF HATE

Silent Vanity

Heavy Metal
Nossa Senhora da Glória

METALCORE
Aracaju

Sign Of Hate é uma banda de Death Metal, formada no final de 1998, em
Aracaju Sergipe Brasil.
No ano de 2012, vem preparando material, para gravação de seu 5° registro,
e buscando parcerias para mostrar seu material ao vivo, um misto de
extremismo, técnica e presença de palco marcantes, numa profana devoção
ao metal da morte.

A banda foi formada, inicialmente em Socorro, em 2010, como banda de
garagem e tocando em eventos pequenos. Participaram do Rock Sertão em
2012, e já tocaram na Rua da Cultura, e em Penedo.

CONTATOS
signofhate@hotmail.com
http://www.facebook.com/signofhatedeathmetal
http://www.myspace.com/signofhate

CONTATOS
(79) 9154-5916
silentvanity@live.com.br
http://www.facebook.com/silentvanity
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Snooze

Só Lamento

Rock
Aracaju

Samba
Aracaju

1993: Início das atividades; 1995: Gravação da primeira demo-tape; 1995-1998:
Shows por todo o Brasil, participação em coletâneas, matérias em diversos
veículos impressos especializados (revistas, jornais, colunas, fanzines); 1998:
Lançamento do primeiro CD – Waking Up...Waking Down (Short Records/
SP), tour de lançamento no eixo Rio-SP, clip ceiculado na MTV (Programa
Lado B), diversas matérias e entrevistas, participação em festivais; 19982002: Diversos shows dentro e fora do estado, produção própria, intercâmbio
com diversas bandas; 2002: Lançamento do segundo CD – Let My Head Blow
Up (Monstro Discos/GO e Short Records/SP), show de lançamento no Goiânia
Noise (GO); 2002-2006: Mudanças de formação, diminuição nos shows fora
do estado; 2006: Lançamento do terceiro CD – “Snooze” (Monstro Discos/
Solaris Discos). Show de lançamento no Espaço EMES, no Goiânia Noise e em
Natal/RN; 2006-2011: Shows em Salvador, em Natal no Festival Do Sol (RN),
no Projeto Verão e no Rock Sertão, entre outros.

A banda teve início em 2004, com o empreendedorismo do jovem músico
Tácito Macêdo e do empresário Téo Santana e, atualmente, desponta como
a melhor banda de samba em Sergipe. O nome do grupo veio do nome de
um chorinho e da gíria popular. A Só Lamento tem um repertório inovador
e eclético, unindo o antigo e o contemporâneo, o elaborado e o popular, o
comportado e o divertido, uma dualidade que ganha coerência a partir dos
arranjos criativos e de um repertório altamente alegre e inventivo. Tudo isso
com o propósito de unir a qualidade dos sambas clássicos e atuais, sambas
autorais e as maiores joias da música nacional e internacional, adequando-as
ao ritmo do samba.

CONTATOS
(79) 8817-2488
rafael.snooze@gmail.com
http://www.myspace.com/snoozetherockgroup
http://www.snooze.com.br

CONTATOS
(79) 3231-4066 / (79) 9961-4579
teo_santana@hotmail.com
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Som de Adoradores

Som Invisível

Gospel
Aracaju

Rock
Aracaju

CONTATOS
http://www.facebook.com/sdaministerio

CONTATOS
(79)8816-8766/ (79) 9995-9886
sominvisivel@sominvisivel.com
http://www.facebook.com/#!/pages/SOM-INVIS%C3%8DVEL/190829244337159
http://soundcloud.com/sominvisivel
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Sulanca

Sunny Lima

Música Brasileira com Sotaque Sergipano
aracaju

aracaju

A Sulanca surgiu em 1997, a partir da pesquisa realizada pelo músico Jorge
Ducci, líder da banda, que resultou na catalogação dos ritmos folclóricos,
afrodescendentes e indígenas em Sergipe. Na busca de gerar uma música
com referências na nossas matrizes culturais, a música gerada pela Sulanca é
a zuada das caixas, ganzás, pandeiros, tambores e do ronco de onça, sentida
nas brincadeiras de ruas e terreiros, misturada à guitarra e à voz rouca dos
brincantes, colhida do quintal da gente. Sulanca é folguedo eletrônico. É
festa e tem o bacamarte para a guerra de estandarte na mão. Os ancestrais
artísticos são o negro, o índio. As tiras de pano, os enfeites de brilho e as
coroas dos reis por um dia, que invadem as ruas nas festas do povo. A ideia
é trazer o pop para o quintal e levar as batidas da tribo para as ondas do
planeta. Sulanca não salva, provoca, é riff gritando no meio da gente.

CONTATOS
(79) 8826-2827
portalsulanca@gmail.com; jorge.ducci@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Sulanca/319343401452376
http://www.sulanca.com

CONTATOS
(79) 9890-5742
amoremelodia@hotmail.com
https://www.facebook.com/sandyalexandreandradelima
https://myspace.com/sandyalexandre
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Sunny no
Sururu
Lima
Coco

Take 1

Forró
Outros
Aracaju
Nossa
Senhora do Socorro

Pop/Rock
Aracaju

Grupo formado pelo vocalista Gabriel Góis e o guitarrista Eduardo Paz
trazendo um Show intimista e de improviso tocando o melhor do Pop e Rock
Internacional.

CONTATOS
(79) 8814-8947

CONTATOS
(79) 9633-7727 / (79) 9835-7285
contatotake1@gmail.com
facebook.com/take1
youtube.com/take1apresenta
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Tarcísio e banda
doce sedução
Arrocha
Estância

Tchandala
HEAVY METAL
Aracaju

Tarcísio e Banda Doce Sedução iniciou suas atividades musicais no ano
de 2002, com o término da banda Inversão do Samba, banda a qual os
três amigos Tarcísio, Rafael e Jeanderson faziam parte. Se fortaleceu e se
estabeleceu no cenário musical e, em 2012, a banda lançou o 4º CD, com
composições que marcaram o ano, como ‘Metade De Mim’, ‘Eu Não Consigo
Esquecer Essa Mulher’, ‘Sem Você Não Posso Existir’, ‘Uma Doce Sedução’,
‘Amor Pra Vida Inteira’ e ‘Sua Volta’.

Banda sergipana de Heavy Metal, ativa desde janeiro de 1996, tem 4 registros
independentes: a demo “The Beginning...” (1998), a demo “One Billion Lights”
(2001), o cd independente “Fantastic Darkness” (2002), e o single “Mirror
of a decade” (2007). Já tocou ao lado de vários nomes de destaque nacional
e mundial como: Deadly Fate, Malefactor, Cobalto, Angra, Andralls, Viper,
Shaaman, Krisiun, Clamus, Dominus Praelii, Violator, Predator, Blaze Bayley
(ex-Iron Maiden), entre outras. A TCHANDALA acaba de lançar o seu segundo
álbum de inéditas “Fear Of Time” em todo território nacional.

CONTATOS
(79) 9975-0604
cisodoceseducao@hotmail.com
https://www.facebook.com/bandadoceseducao
http://www.tarcisioebandadoceseducao.com.br/

CONTATOS
(79) 9932-7732
dbenjamim@gmail.com
http://www.facebook.com/tchandala
http://www.myspace.com/tchandala
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foto: Kadja Emanuelle

Tetraccorde Quarteto de
Violões
Instrumental
aracaju

Thaty Meneses
Aracaju

O Tetraccorde é um quarteto de violões que se propõe a divulgar a literatura
escrita para esse tipo de formação, executando obras dos principais períodos
históricos musicais, sobretudo da música brasileira, procurando dar ênfase à
produção dos compositores sergipanos.
O grupo foi idealizado e tem a coordenação artística do violonista Luiz
Alberto, e se originou das atividades camerísticas desenvolvidas pelo mesmo
nas escolas de música onde lecionou, formando cameratas e orquestras
de Violões. Os integrantes do atual grupo fizeram parte desses conjuntos
mencionados e depois de passarem por uma longa e rigorosa triagem, foram
convidados para conjuntamente com o mesmo formarem o Tetraccorde
Quarteto de Violões.
Músicos:
Lucas Pinheiro – 1º Violão
Diego Lima – 2º Violão/Copista
Alexandre Azevedo – 3º Violão
Luiz Alberto – 4º Violão

Thaty Meneses é integrante da Banda Afro Odoiyá e do Grupo Samba de Moça
Só.

CONTATOS
tetraccorde@gmail.com
https://www.facebook.com/tetraccorde
http://tetraccorde.blogspot.com.br/
http://www.facebook.com/tetraccorde

CONTATOS
(79) 8814-1454
thatymeneses@hotmail.com
http://www.facebook.com/thatymeneses
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The Baggios

foto: Snapic

BLUES ROCK
São Cristóvão

THE END

foto: mr gilbert

Heavy Metal
Poço Redondo

O Duo Sergipano, que iniciou suas atividades em 2004, na cidade histórica
de São Cristóvão, é formado por: Julio Andrade (guitarra e voz) e Gabriel
Carvalho (bateria). Embebidos nas águas turvas e viciadas da música negra,
os acordes envenenados da The Baggios misturam ritmos que vão do Blues
Primitivo ao Rock e suas letras enraizadas com as questões de sua época e
de sua gente, falam diretamente ao público sem meio termo. Com três EPs
e um álbum lançado, a banda é tratada pela mídia como uma das principais
apostas do rock nacional.

banda de Heavy Metal fundada em 2002. 3 demos lançadas: Rest In Peace
2003; The Nightmare 2006; Creatures From The Fear 2010.

CONTATOS
(79) 8809-0974
thebaggios@gmail.com
https://www.facebook.com/thebaggios
https://www.thebaggios.com.br

CONTATOS
(79) 9976-5730
mrgilbert13@bol.com.br
http://tnb.art.br/rede/theend
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thomas stalder

foto: thomasstalder

aracaju

Thunder Brown
Rap/Hip Hop
Aracaju

Thomas Stalder é um músico suíço que tem um trabalho intenso como
educador e músico, sempre equilibrando a precisão e disciplina da escola
europeia com a variedade dos rítmos brasileiras.

Thunder Brown, Compositor e vocalista sergipano, natural do bairro Robalo
zona sul de Aracaju. Faz um som que dissemina liberdade, justiça, sapiencia,
paz, amor, respeito e atitude; valoriza principios básicos pra existencia digna
da raça humana sobre a terra.

CONTATOS
(79) 9991-2501
thomasstalder@hotmail.com
https://www.facebook.com/stalderthomas
http://thomasstalder.tumblr.com

CONTATOS
(79) 9828-7812
https://www.facebook.com/thunder.brown2
http://palcomp3.com/thunderbrown/
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Tody’s Trouble Band

Tom Costa

Rockabilly Blues
aracaju

Pop/Rock
Estância

Tody’s Trouble Band surgiu em Março de 2011 na cidade de Aracaju-SE com o
intuito de trazer diversão e um “troquinho” para os amigos Marcelo Todynho
(Baixo Acústico), Demétrio Varjão (Guitarra Rosa) e Fabinho Espinhaço
(Bateria), figuras ilustres e remanescentes de outras bandas notórias da
cena rock independente sergipana. Além de divulgar o Blues, o Rockabilly
e a música antiga de uma forma divertida e nunca antes feita em Aracaju,
o trio faz questão de tocar em seu repertório, músicas autorais com letras
em português e covers de alguns clássicos da boa música. O que tem feito
o público se surpreender e curtir os calorosos e fanfarronicos concertos da
banda dos problemas do Tody... Em 2012 a Tody’s passa por mudança em
sua formação com a entrada de Romulo Sandes na bateria, figura mais que
querida e conhecida da cena rock de Aracaju! Grande Baterista!

Ademilton Costa (Tom Costa) teve seu primeiro contato com a música em
1993, quando com alguns amigos ajudou a montar sua primeira banda “Épicos”
na cidade de Estância (SE), onde nasceu. Um ano depois, vai para Cabo Frio
(RJ) onde mora até então, em Cabo Frio, trabalhou como guitarrista e baixista
em várias bandas comerciais e independentes tais como: Swing Bahia, Velhos
Adolescentes, Épicos (RJ) Favotonthal entre outras, em 2003 junto com a
banda Épicos de Cabo Frio, lança seu primeiro cd independente (A idade da
música) de 2004 até então, trabalha nos bares e eventos nas regiões do Rio
de Janeiro como cantor e violonista acompanhado de banda ou solo. Tom Costa
é produtor musical, cantor, instrumentista e compositor.

CONTATOS
(79) 9997-3460
marcelotodynho@yahoo.com.br
http://www.facebook.com/pages/Todys-Trouble-Band/130603247031996

CONTATOS
(22) 8812-9600 / (22) 9266-5491
tomcosta2009@hotmail.com
http://www.myspace.com/tomcostaacustico
https://soundcloud.com/tom-costa-1
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TOMROBSONTONHOBAIXINHO

Tonico Deogum

MPB
aracaju

músico instrumentista
Aracaju

Antônio Robson Barreto Pereira, o “Tonho Baixinho ou “Tom Robson”. É
cantor, compositor, músico, ator e produtor. Iniciou na música ainda garoto.
Premiado artista em festivais pelo Brasil.

CONTATOS
https://www.facebook.com/tonhobaxinho.baixinhorobson?fref=ts

CONTATOS
tonicodeogum@gmail.com
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Thunder
Tribal
Engine
Brown

Tribalê

Heavy Metal
Rap/Hip
Hop
Aracaju
Lagarto

MÚSICA AFRO
Nossa Senhora da Glória

A banda começou em dezembro 2004 quando Diego Karsvolin (bateria)
convidou Rigger Boffin (guitarra) para formarem uma banda de Heavy
Metal em Lagarto, pois na cidade não havia uma. No entanto, somente em
Janeiro de 2007 a banda tomou forma com Alann Darkmann (vocal) e Clécio
Reis (baixo) sob o nome de Tears of Child.
A sonoridade da Tribal Engine une duas importantes vertentes do Heavy
Metal: a power e a thrash metal com elementos Folclóricos. Isto, sem perder
o sentido de música pesada. Por hora, a banda se concentra em fazer sua
primeira demo e em um projeto paralelo chamado Iced Lizards, que faz
cover de uma banda de influência em comum a todos do grupo, a Iced Earth.
Desde já, a banda agradece a todos que direta ou indiretamente ajudam a
busca desse sonho: o Heavy Metal. Just Keep Hearing the Tribal Songs. Tribal
Engine band.

A banda começou há 8 anos atrás. Foi formada por irmãos. Cinco tocam na
banda.

CONTATOS
(79) 9994-9292
sir_krlosenri@msn.com
http://www.facebook.com/pages/Tribal-Engine/127228780679721
https://soundcloud.com/tribal-engine

CONTATOS
(79) 9839-6124
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Trio Estrela do Norte

Trio Tropical

FORRÓ PÉ DE SERRA
Estância

FORRÓ
Estância

José Denato, lider da banda começou aos 16 anos tocando sanfona e cantando
no trio estrela do norte há 25 anos, já tocaram na Bahia e rodaram todo o
estado de sergipe, participaram de festivais, eventos publicos e etc. A banda
conta com 4 integrantes

Começou com o pai, que tocava sanfona. Isto já tem 25 anos.

CONTATOS
(79) 9951-3493

CONTATOS
(79) 9950-4232
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foto: André Teixeira

Uma Ruma

Unique

Rock
aracaju

MÚSICA POP ELETRÔNICA
Aracaju

Uma Ruma fez seu 1º ensaio em setembro de 2007 em Aracaju- SE.
Paulinho Só (guitarra e voz), Leo Airplane (guitarra e sample), Nego
(bateria) e Plástico Jr. (baixo) integram a banda que trabalha um repertorio
autoral inspirado no cotidiano urbano, tendo como sustentação o bom rock
and roll. O primeiro show aconteceu na Rua da Cultura, Uma Ruma também
tocou no projeto Prata da Casa em 2007.
Participou do Festival Aperipê 2009, 2010 e 2011 lançou o primeiro Ep “NA
MARRA” em 2010.
Em 2011 teve sua musica representando o rock na Mostra Sergipana de
Musica SESCANÇÃO . Atualmente vem se apresentando em casas de shows na
noite da capital, e prepara seu 1º cd.

A Unique é uma banda de 3 anos de existência. Costuma tocar em casas
noturnas de Sergipe. Já fez shows em Salvador, participando, inclusive, do
Festival de Verão 2011. Ja abriu show para bandas de exposição nacional,
como J Quest, por exemplo.

CONTATOS
(79) 9942-5907
uma.ruma@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/Uma-Ruma/300339663313573
https://myspace.com/umaruma

CONTATOS
(79) 9805-3747
meugenio@infonet.com
http://www.myspace.com/uniquebanda
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Urublues

foto: fábio

Valdir.Com

Blues
Itabaiana

Forró
Nossa Senhora da Glória

Nos idos de 1993, os amigos Fábio, Ferdinando e Magno, sedentos pelo Blues,
resolvem montar uma banda na cidade de Itabaiana/SE. E, assim é feito. Nasce
a URUBLUES! No início da formação prevalecem covers, com poucas músicas
autorais. Com o amadurecimento da banda, passam a fazer e tocar mais
músicas próprias. Atualmente, a banda é composta por: Ferdinando Santos:
guitarra e voz; Fábio Santana: baixo; Mateus Santana: Gaita e Márcio: bateria.
A Urublues vinha apresentando seu novo CD “Andarilho”, preocupando-se ao
mesmo tempo em trazer à tona composições antigas ainda não registradas
em CD. No momento, estamos nos preocupando em novos registros, que se
somarão ao resgate do trabalho inicial da banda, apontando também para a
possibilidade de inserir covers em apresentações ao vivo. Em 2013 a banda
se propõe ao voltar aos palcos dando “Uma volta por cima”, música inédita,
cuja letra fora escrita por “Magno”, que possivelmente intitulará o novo CD.

Começou cantando em bandas. Já passou por grupos de forró, pagode e axé.
Agora apresenta um trabalho autoral.

CONTATOS
(79) 3431-2169, (79) 9953-9859
facebook.com/urubluesbanda
myspace.com/urublues

CONTATOS
(79) 9969-5865
valdir.musical@hotmail.com
https://www.facebook.com/valdir.santos.315428?fref=ts
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Valquíria Queirós

foto: Suellen Ximenes

ESTILO MUSICAL VARIADO
aracaju

Valtercio Paixão e
Julio Fonseca
Rock
Aracaju

Nascida no Guarujá, litoral paulista, filhas de pais baianos, teve o seu
primeiro contato com a música na cidade de Contendas do Sincorá- BA, em
um concurso de calouros e posteriormente passa integrar bandas de axé e
forró da região.
Voltando a São Paulo em 2002, passa a atuar profissionalmente como
cantora e backing-vocal em bandas de diversos gêneros e casas noturnas.
Estudou violão com o Maestro Antônio Manzione e integrou corais da baixada
santista, onde iniciou seus estudos de teoria musical com a maestrina
Simone Schumacher.Muda-se para Aracaju em 2002. Estudou baixo elétrico
no Conservatório de Música de Sergipe e com os professores Júnior d’Lima
e Emanuel Jorge, atuando paralelamente como cantora, backing-vocal e
baixista em bandas locais. Em 2009 ingressa no curso de Música da UFS.
Em 2010 integra o Grupo Forró de Saia e em 2012, o Grupo Balaio de Fulô.

Com mais de 20 anos fazendo pop rock em Sergipe, Valtercio Paixão (Inv3rsão,
Dick Vigarista, Metamorfose, McFly) e Julio Fonseca (Alapada, The Warlord,
Sulanca e ORSSE) finalmente se juntaram para realizar um projeto ousado que
une os clássicos do rock nacional e internacional, a uma pegada moderna e
acústica, acompanhados por samples com arranjos de cordas, teclados e vozes.
Para quem gosta de música de qualidade, pode apreciar o melhor do pop, do
rock, do reggae, além de versões que marcaram gerações.

CONTATOS
(79) 9929-0799
bass_woman@hotmail.com
facebook.com/valquiria.queiros
facebook.com/balaiodefulo

CONTATOS
valtercio_publicitario@hotmail.com
http://www.facebook.com/valdurock
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Vendaval som da
nova era

Vânia Silva
FORRÓ PÉ DE SERRA
Itabaiana

ESTILO MUSICAL VARIADO
Aracaju

A carreira já soma 40 anos de estrada, já gravou três Cds e um LP, fez turnê
pelo país participando de festivais e abriu alguns shows do Luíz Gonzaga.

A Vendaval é uma banda nascida na cidade de Aracaju-SE em 13 de dezembro
de 2007.
Gravou o primeiro disco intitulado Eu e eu comigo só, na primavera de 2012.
Temos um som que não tem um gênero definido. Gostamos de fazer tudo que
temos vontade!!! Um som autoral, isso foi o que pensamos em fazer.

CONTATOS
(79) 9969-1512
http://www.fmitabaiana.com.br

CONTATOS
(79) 9922-4845
http://www.facebook.com/ovendaval.somdanovaera.5
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Virgínia Fontes

Wagner Will

Forró
aracaju

ARROCHA, FORRÓ
Aracaju

Cantora e compositora, faz da musica a essência da sua vida. Dezesseis anos
de carreira, oito cd’s já gravados e shows por todo Brasil.

Iniciou a carreira há 15 anos com a banda Musical Metamorfose. Atualmente,
desenvolve este trabalho solo.

CONTATOS
(79) 9963-2715
http://www.facebook.com/virginia.fontes.73
http://www.youtube.com/watch?v=MTFVu5Tuwzo

CONTATOS
(79) 9921-2714
https://pt-br.facebook.com/wagner.will.1
http://palcomp3.com/wagnerwill
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Werden

Wesley Ará

ROCK/INDIE
aracaju

Rock
Aracaju

Depois de participar de várias bandas e de atuar como produtor agora é a
hora da carreira solo.

Wesley Ará compõe e canta suas canções entre tons e letras, suaves e
gritantes, “Entre Rock’s e Suavidades”, título do seu primeiro Cd, lançado em
Março de 2012, de produção independente; suas canções variam de estilo
musical, iniciando suas apresentações num clima mais intimista, e como numa
crescente, finalizando-as numa pegada mais intensa, blues, rocks, experimental,
ou a se bailar.
Suas letras divagam entre as sensações de um mundo (a se pensar) e a busca
da delicadeza das horas.
Participou de alguns festivais, dentre eles, destaca-se a música “Estado Barato
(Como Um Cordão)” interpretada por Celda Fontes, , finalista da etapa regional
do “Festival Nacional da Música da ARPUB” – Associação das Rádios Públicas
do Brasil, em 2009.
E desde já, em processo de composição e produção de seu segundo Cd “Ará
Caósmico”.

CONTATOS
werden@gmail.com
http://www.facebook.com/oWerden
http://www.myspace.com/werdenmusic
http://www.soundcloud.com/werden

CONTATOS
(79) 9121-5598
aramusica@hotmail.com
youtube.com.br/araeoscabrones

http://obscom.com.br/musica/catalogo/werden/
306

http://obscom.com.br/musica/catalogo/wesleyara/
307

Winnie

Xoxotear

Pop/Rock
aracaju

Forró
Estância

- Winnie iniciou sua carreira na música cantando com o pai e os irmãos aos
4 anos de idade. Aos 8 anos entrou no coral “Canarinhos de Aracaju” onde
desenvolveu seu interesse pela música;
- Toca violão, flauta-doce e violino, compõe em inglês, mas sempre
demonstrou paixão pelo canto, e tem como forte influência soul music,
comumente conhecido como “música negra norte-americana”, rock e MPB.
- Winnie também canta em casamentos, festas particulares, barzinhos, e em
bailes, formaturas com as bandas: Forró das Nêgas, banda ALOKA’ e Loud N’
Clear, nas quais canta e compõe;
- Aos sábados, toca o melhor do pop/rock nacional e internacional no
boteco “BR 101”, localizado na Av. Edézio Vieira (conhecida como avenida
da explosão), no trecho próximo a Pisolar e o Posto Petrox, com a presença
do cantor e também compositor Torugo Teles no violão. Todos os sábados a
partir das 21h.

A banda Xoxotear nasceu no ano de 2005, na cidade de Estância, com o objetivo
de manter vivo o forró tradicional tocando somente músicas dos consagrados
artistas do forró autêntico tais como: Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Jackson
do Pandeiro, Flávio José, Zinho entre outros. No entanto com a adaptação
do forró pé-de-serra para o forró universitário que inclui sucessos nacionais
transformando-os em forró, decidimos também adotar esse estilo que foi
muito aceito pelos nossos ouvintes e fãs, principalmente os mais jovens.
A banda hoje é formada por músicos que já tem muita experiência, todos eles
muitos unidos para fazer o melhor do forró. Esse é o nosso lema!
Nossa música de trabalho chama-se Na Beira do Mar, que foi composta por
nosso sanfoneiro Léo Carvalho, temos também outras músicas de nossa autoria
composta por nosso compositor Nay Santos, um músico muito conhecido por
bandas de Salvador, São Paulo e outros estados.
Estamos amadurecendo nosso trabalho a cada ano que passa para poder
manter esse projeto maravilhoso que é a nossa cultura: o forró.

CONTATOS
kizy_26@hotmail.com
http://www.facebook.com/winnie.souza?fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=Ue_fbwIvJwo

CONTATOS
(79) 9965-3253
xoxotear@hotmail.com
https://www.facebook.com/xoxotear
http://bandaxoxotear.blogspot.com.br/
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Yuri Lucena

Zanimais

Rock
Barra dos Coqueiros

Regional
Lagarto

foto: Allan Jonnes

Banda de Lagarto, Sergipe, que tem na cultura local, o folclore, a música
popular e o rock regional a base de seu som.

CONTATOS
Yuri.lucena@live.com
http://www.facebook.com/yuri.lucena.14

CONTATOS
(79) 9981-8592
zanimar@ig.com.br
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ZARIUS

ZENoção

Rock
aracaju

Eletrônico
Aracaju

Banda sergipana de rock pop existe desde 2006. Atualmente, conta com a
formação de Júnior Borges (vocalista), Pedro Lucas (baixista), Leo Lima
(baterista), Paulo Loks (guitarrista) e um tecladista free lancer. De lá pra
cá, passamos por muita dificuldade por sermos uma banda de rock em um
lugar dominado pelo forró, mas, o otimismo e o sonho de vencer superaram
essa barreira. Então, gravamos uma demo em maio de 2006. Fazemos um
som pesado com originalidade e com influencia de hard rock, funk-rock e
pop. A ideia é fazer ritmos contagiantes com melodias bem trabalhadas.
Usávamos equipamento de péssima qualidade, porém, sempre tivemos
personalidade em nossos arranjos. Passaram-se dois anos diante da primeira
gravação e, então, resolvemos lançar cinco músicas novas. Com a gravação
da demo Destino ou acaso (2008), a esperança é renovada. Destino ou
Acaso mostrou o amadurecimento musical da banda.

Formado pelo DJ, produtor e pesquisador Marcelo Teixeira Rossi, ZENoção é
um projeto de música folktronica adocicada com gotas do IDM, onde os beats
e timbres eletrônicos são mixados com a genuína musica brasileira, poesia
e elementos do jazz e do soul. Sua apresentação faz com que o publico seja
conduzido à uma experiência sonora única, onde a música interage em uma
relação harmônica e simbiótica com as pessoas e o ambiente.

CONTATOS
(79) 8819-3231
miltonborg@gmail.com
http://www.myspace.com/bandazarius

CONTATOS
(79) 9104-6776
projeto.zenocao@gmail.com
http://www.facebook.com/zenocao
http://www.soundcloud.con/zenocao
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Zéq’ Oliver

foto: Felipe Soares

MPBLACK
aracaju

Zito Costa & Rafael
Forró
Itabaiana

Natural de Aracaju-SE, iniciou seus estudos de música (Piano), aos 11
anos, no Conservatório de Música/SE. Cursou Composição e Regência na
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e graduou-se em Canto pela mesma
Universidade. Foi fundador, preparador vocal e regente assistente do Coro
Sinfônico de SE; Fundador do curso técnico de Canto do Conservatório de
Música de SE. Atuou como professor do curso de Formação de Atores do
SESC e professor de Canto do Núcleo de Música da Universidade Federal
de Sergipe (UFS). Atualmente, é Professor de Música do Instituto Federal
de Sergipe (IFS), atuando como Regente do Coro da instituição (CantIFS),
professor de Canto do Centro de Aprendizagem Musical (CAM), regente do
Coro do SINTESE e do Coro do Instituto Salto Quântico (ISQ). Iniciou sua
Carreira Artística em 1999, como cantor gospel, na Bahia, com 3 CD’s gospel
gravados e 1 CD Popular (“Nego” – 2009 e o Álbum CD/DVD “MPBlack” –
2012).

Os Reis Da Vaquejada. A Maior Dupla de Forró e Toadas do Nordeste. De
Itabaiana-SE, para o Brasil.

CONTATOS
(79) 9628-5379
zeq.oliver@hotmail.com

CONTATOS
(79) 9953-1826/ (79) 9198-4796
zitocostaerafael@hotmail.com
http://palcomp3.com/zitocostaerafael/
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Acesso Gráfica e Editora
Gráficas
Nossa Senhora do Socorro

CONTATOS
(79) 8169-1850
Rua 76, 23 – Marcos Freire 2 – CEP. 49.160-000
contato@acessografica.com
http://www.acessografica.com
http://obscom.com.br/musica/catalogo/acessografica/
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arte: Alê Alcântara

AERO Estúdio e Som Backline.
Som
aracaju

Caranguejo Record Studio
Estúdios de Gravação
Aracaju

O AERO Estúdio e Som é a única empresa do estado de Sergipe especializada
em backline, atendendo também os estados de Alagoas e Bahia, artistas
nacionais e do exterior.

CONTATOS
(79) 9882-2660 / (79) 8848-1879
Rua V 2 n.85 Conj. Augusto Franco- Aracaju-Se
aes1500@hotmail.com
www.facebook.com/pages/AERO-Est%C3%BAdio/336848019659193?ref=ts&fref=ts

CONTATOS
https://www.facebook.com/caranguejorecord
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Casa do Artista

Disco de Barro

Lojas de Instrumentos Musicais
aracaju

Selo / Gravadora
Aracaju

CONTATOS
(79) 3211-2825
Rua Laranjeiras, 190 - 49010000 Centro, Aracaju, SE
www.facebook.com/pages/Casa-Do-Artista/145701242165293?sk=info

CONTATOS
https://www.facebook.com/pages/Disco-de-Barro/168197603244316
https://myspace.com/discodebarro

http://obscom.com.br/musica/catalogo/casadoartista/
322

http://obscom.com.br/musica/catalogo/discodebarro/
323

ESTÚDIO TRÊS

Gud Gud Sonorização

Estúdios de Gravação
aracaju

Som
Itabaiana

CONTATOS
(79) 3211-4224
Rua Divina Pastora, 1475.
https://www.facebook.com/estudio3aju?fref=ts

CONTATOS
(79) 9969-6064/ (79) 8116-6058
http://gudgudsom.nafoto.net/

http://obscom.com.br/musica/catalogo/estudiotres/
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arte: GUTTEMBERG ETTINGER - ALTAS CORES

Guitarra Brasil

LADO B STUDIO

Fábrica de Instrumentos Musicais
aracaju

Som
aracaju

Lado B estúdio, especializado em ensaios, gravações e Backline para o seu evento,
consulte-nos sobre preços.Funcionamos de domingo a domingo das de 8h (manhã)
até 1h da madrugada. Lado B Studio, indubitavelmente, sua melhor opção!

CONTATOS
(79) 3247-2704 / (79) 9939-6616
Travessa “D” Quadra “Q”, n 25 – DIA – Bairro Jardins – CEP 49.040-240
http://elifas.com.br/fabrica/

CONTATOS
(79) 3044-8566 / (79) 9949-5957
ladobstudio@hotmail.com
http://www.facebook.com/LADOBSTUDIO
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Lojinha dos Discos
Lojas de CDs/DVDs
aracaju

LUZZY PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS
aracaju

A Lojinha dos Discos é uma loja virtual que atua vendendo discos (lps, cds e dvds),
livros e hqs e atua sob o endereço eletrônico http://www.lojinhadosdiscos.com/.
Seu administrador, André Teixeira, é blogueiro, fotógrafo e estudante de jornalismo.
Como blogueiro atua na divulgação da cena cultural de Aracaju através do blog
http://progcultblog.blogspot.com.br/.
Como fotógrafo tem registrado algumas atividades da cena musical de Aracaju.
Alguns registros podem ser visualizados no site Picasa: https://picasaweb.google.
com/111076241047675812946.

A LUZZY PODUÇÕES ARTÍSTICAS, fundada em 2010, desenvolve atividades de estudo
e pesquisa, educação e cultura, amparo social, assistência jurídica, atividades
recreativas,esportivas, programa e projetos educativos para atendimento de
crianças, adolescentes, jovens e idosos (principalmente em situação de risco
social) produção e realização de eventos culturais e artísticos, montagem
de espetáculos, turismo, festas, aluguéis de mesas, casamento, 15
anos, bodas, eventos em geral, cofee break, ornamentação, buffet, promoção de
cursos de capacitação, seminários, palestras, mesas redondas com. temáticas e
naturezas diversas, oficinas de arte educação. Além disso, desenvolve teatro em
geral, música, artes plásticas,cinema, arte educação e projetos sociais, consultorias
culturais e pesquisa na área, animação de festas, assistência aos grupos
folclóricos, montagem de textos, criação de revistas literária, teatro, acervo cultural
e realiza eventos para instituições públicas e privadas mediante o estabelecimento
de convênios.

CONTATOS
(79) 9988-5543
http://www.lojinhadosdiscos.com/
antoidrex@gmail.com
https://www.facebook.com/lojinhadosdiscos

CONTATOS
(79) 3213-8288
Av. Ivo do Prado, n° 226 – Bairro Centro – Aracaju/SE- CEP: 49.010-050
luzyeventos@hotmail.com
http://www.luzyeventos.com.br
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Orí Estúdio

Palco Music Store

Estúdios de Gravação
aracaju

Lojas de Instrumentos Musicais
Aracaju

CONTATOS
(79) 8872-2002
Av. Roberto da Costa Barros. Coroa do Meio. Aracaju-SE. CEP 49035-720
oriestudio@gmail.com

CONTATOS
Rua Euclides Paes Mendonça, 90 – loja 1.
https://www.facebook.com/palcomusic?fref=ts
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Rikeza Sonorização

SOM Prime Music

Som
aracaju

Som
Aracaju

A Som Prime Music cuida de toda a programação musical de sua festa ou evento,
dispomos de um som de alta qualidade e dos melhores músicos do estado,
priorizando sempre dar ao seu evento uma trilha sonora especial.
Temos uma equipe especial para cada tipo de evento:
Casamento, Formatura, Aniversário, Recepção, Congressos, Confraternização, Festas
e Eventos Corporativos.

CONTATOS
(79) 9909-9060
Rua Goiás, nº 970 – José Conrado de Araújo
juniorrikeza@hotmail.com
http://www.facebook.com/#!/rikezaestudiosomluz

CONTATOS
(79) 8852-4941 / (79) 8812-2747
contato@somprime.com.br
https://www.facebook.com/thiagofontesconsultoria
http://www.somprime.com.br
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Adriano de Jesus Santos
aracaju

Instrutor, compositor, pesquisador e músico. Profissional formado em violão
popular com mais de 8 anos de experiência no ensino musical em domicílio, e,
atualmente, atua como músico free lancer.

CONTATOS
(79) 8812-1263
adryanodecastro@gmail.com
https://www.facebook.com/adryanodecastro
http://obscom.com.br/musica/catalogo/adryanodecastro/
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Alessandro Pereira

Ayna Noronha de Gois

aracaju

Itabaiana

CONTATOS
alessandropereira.s@gmail.com
http://alessandropereira.blogspot.com.br/

CONTATOS
(79) 9904-7849
aynagois@zipmail.com.br
https://www.facebook.com/aynagois

http://obscom.com.br/musica/catalogo/alessandro-pereira/
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CAM - Centro de
Aprendizagem Musical

Conservatório de Música de
Sergipe

aracaju

aracaju

CONTATOS
Rua José de Faro Rollemberg, n 90 – B. Salgado Filho.
https://www.facebook.com/escolacam
http://obscom.com.br/musica/catalogo/escolacam/

CONTATOS
(79) 3179-1875
R. Boquim, 313, Centro, Aracaju – SE, 49000-000.
cmse.seed@seed.se.gov.br
http://www.seed.se.gov.br/noticia.asp?cdnoticia=7573#!prettyPhoto
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Denison Ribeiro de Cerqueira

Elberty Carlos

aracaju

Rosário do Catete

CONTATOS
(79) 3252-3985
denisonrc@hotmail.com

CONTATOS
(79) 9985-7249
elbertycarlos16@hotmail.com
Twitter – @_elberty / skype elberty.carlos

http://obscom.com.br/musica/catalogo/denison-pet/
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Ítalo Wagner Santos Barros

jason studio

aracaju

aracaju

CONTATOS
(79) 8802-3203 / (79) 9943-7151
italobarrosbass@gmail.com

http://obscom.com.br/musica/catalogo/italobarros/
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CONTATOS
(79) 9935-2777
jasonstudio542@hotmail.com
https://www.facebook.com/pages/JasonStudio/376231222435505
http://obscom.com.br/musica/catalogo/jasonstudio/
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João Liberato

Jorge Luis Santana Luduvice

aracaju

Itaporanga d’Ajuda

CONTATOS
(79) 9900-3945
joao-liberato@hotmail.com

CONTATOS
(79) 9933-4400
jorginho.luduvice@ymail.com
https://www.facebook.com/jorginho.luduvice
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Marcos Moreira
aracaju

Núcleo de Música da
Universidade Federal de Sergipe
São Cristóvão

Doutor em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia, também obteve
o diploma de Licenciatura em Música na mesma instituição e é especialista em
Gestão Escolar pela Faculdade Montenegro. Na Universidade Federal de Alagoas
(UFAL), é Professor Assistente II D.E., desde 2008, onde mantém o Grupo de
Pesquisa Metodologia e concepção social no ensino. É membro da Sociedade
Portuguesa de Investigação em Música, docente convidado e membro do grupo
de Pesquisa musical do Instituto Piaget, Viseu-Portugal. Exerce paralelamente,
na UFAL, a função de Editor da Revista Eletrônica de Música MUSIFAL, na
qual é fundador do referido periódico. Além disso, desenvolve semestralmente
encontros sobre o tema Banda de Música no projeto permanente denominado
Jornadas Pedagógicas para Músicos de Banda. É doutor em Educação Musical
pela Universidade Federal da Bahia, sob orientação do Prof. Dr. Joel Barbosa e
Co-orientação do Prof.Dr. Alexandre Andrade (Portugal).

CONTATOS
(79) 9989-5852
m.moreira73@ig.com.br
http://www.facebook.com/marcos.moreira.777

CONTATOS
(79) 2105-6891
musica@ufs.br
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/departamento/portal.jsf?id=216
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Ramon Vieira

Yvana Mota Soares

Arauá

Aracaju

CONTATOS
(79) 9905-0766
ra_vida@yahoo.com.br

CONTATOS
yvanasoares2012@gmail.com
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Badalando Rock
aracaju

CONTATOS
(79) 9633-6385 / (79) 9949-1545
Rua Francisco Portugal, 849 – Grageru
contato@badalando.com.br
https://www.facebook.com/badalando
http://obscom.com.br/musica/catalogo/rockbadalando/
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Café da Gente

Casa Rua da Cultura

Aracaju

aracaju

Em janeiro de 2007 foi inaugurada a Casa Rua da Cultura, sede do grupo
Stultifera Navis e do Ponto de Cultura. A sede abriga os ensaios e encontros
de diversos grupos de teatro, aulas de balé clássico e dança do ventre, aulas
de técnicas circenses e desenvolve Projeto Acesso; Além disso, funciona
como espaço para shows de artistas solo e bandas sergipanas do cenário
independente.

CONTATOS
(79) 3246-3186
Av. Ivo do Prado, 398
maepretaculinaria@hotmail.com
http://www.cafedagente.com

CONTATOS
(79) 3021-6580 / (79) 9916-0204
Praça Camerino, 210, Centro
ascomcrdc@gmail.com
https://www.facebook.com/casarua.dacultura
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CHE

Dogueria do Artista

aracaju

aracaju

CONTATOS
Av. Cap. Joaquim Martins Fontes, 180 – Farolândia – Aracaju – SE.
chepetiscaria@gmail.com
http://www.facebook.com/chepetiscaria

CONTATOS
Av Cecília Meireles, 456 Inácio Barbosa – Aracaju/SE – CEP: 49040-110
dogueriadoartista@gmail.com
facebook.com/dogueriadoartista

http://obscom.com.br/musica/catalogo/chepetiscaria/
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Emes Centro de Eventos

Feirinha da Gambiarra

aracaju

aracaju

CONTATOS
(79) 3249-5656
Avenida Tancredo Neves, 225 – Bairro Jardins – CEP: 49.040-490
emescentrodeeventos@gmail.com

CONTATOS
https://www.facebook.com/pages/Mercado-Xique/280253495391090

http://obscom.com.br/musica/catalogo/emes/
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Festivalde
Núcleo
Aperipê
Músicadeda
Universidade Federal de Sergipe
Música
Aracaju
outros
São Cristóvão

Badalando
Festival
JuntaRock
Rock
Umbaúba
outros
aracaju

O Festival reforça o compromisso da Fundação Aperipê com a valorização
da música sergipana e fomento à produção local. Revela e divulga obras
musicais inéditas, abrindo espaço na programação das rádios Aperipê AM e
FM para cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores, que ganham
visibilidade nacional.

CONTATOS
(79) 3198-2760
radio.fm@aperipe.se.gov.br
http://www.aperipe.com.br

CONTATOS
Coletivojuntarock@gmail.com
https://www.facebook.com/FestivalJUNTAROCK

http://obscom.com.br/musica/catalogo/aperipefm/
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foto: Allan Jones

Mostra Sergipana de Música Sescanção

Museu da Gente Sergipana
aracaju

Aracaju

Realizado desde 1996, o Sescanção é o mais duradouro evento de música do
estado. Inicialmente, em formato de Festival de Música, compositores como
Ivan Reis, Joesia Ramos e Kleber Melo tiveram a oportunidade de representar
Sergipe no FEMUCIC, em Maringá/ PR, ao serem contemplados com o primeiro
lugar do Sescanção. Porém, desde 2004 o Festival tornou-se Mostra. Ao
extinguir o caráter competitivo do evento, o Sescanção abraça os compositores
selecionados e intérpretes de maneira igualitária, promovendo uma verdadeira
confraternização da música produzida em SE. Além da apresentação musical,
o registro fonográfico em forma de um CD é um ótimo incentivo para jovens
talentos, que muitas vezes não tem recursos para produzir uma gravação de
qualidade. São 14 edições, que compõem um retrato da história da música
sergipana contemporânea. Nomes consagrados como Patrícia Polayne, Nino
Karvan e Alex Sant’Anna, entre tantos outros, fazem parte do repertório
registrado pelo Sescanção.

Através dos seus recursos tecnológicos, o Museu da Gente Sergipana possibilita
uma imersão na história de Sergipe, perpassando por suas manifestações
folclóricas, símbolos, natureza, artes, história, culinária, festas e costumes,
expondo o patrimônio cultural imaterial do estado. Composto de instalações
em multimídia interativa e exposições itinerantes, é também um centro
cultural dinâmico, núcleo interpretativo da cultura de Sergipe e um portal de
aproximação com o meio artístico local, nacional e internacional, através do
intercâmbio de exposições e da realização de eventos culturais. As expressões
da diversidade cultural sergipana, com destaque para a música, podem ser
apresentadas em diferentes linguagens, em espaços específicos: o Auditório,
com 120 assentos; o Átrio, com acústica elogiada e capacidade de público
variável, de acordo com a quantidade músicos, e o Estacionamento, ao ar livre.

CONTATOS
(79) 3216 2726
foliveira@se.sesc.com.br
https://www.facebook.com/sescancao
http://www.sesc-se.com.br/sescancao

CONTATOS
(79) 3218-1551
Av. Ivo do Prado, 398, Centro
instituto.gerentes@banese.com.br
http://www.facebook.com/museudagentesergipana
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NA REAL.COM SERGIPE
Som
Nossa Senhora do Socorro

Oakhill Irish Pub

arte: Trilha Propaganda

aracaju

Somos o primeiro Irish Pub de Aracaju! Pub típico irlandês, com música ao vivo,
cervejas importadas e petiscos deliciosos. Apresentações musicais de quarta à
sábado. Palco e estrutura de áudio profissionais. Estilos musicais: Rock, Blues,
Jazz e variações. Não cobramos 10%. Reservas de mesas através do telefone
9102.3366 – de segunda à sábado, das 15:00 às 18:00 horas. As reservas caem
às 19:30 horas. Entrada através de pulseiras limitadas. Proibida a entrada de
menores de 18 anos, exceto se acompanhados pelos pais ou responsáveis.

CONTATOS
(79) 8824-5163
Av. Principal . Conj.Marcos F.3
nareal.com@hotmail.com
https://www.facebook.com/narealpontocom

CONTATOS
(79) 3023-2417 Reservas de mesas: (79) 9102-3366
Av. Gonçalo Prado Rolemberg, 459, Salgado Filho
contato@ l.com.br
https://www.facebook.com/pages/Oakhill-Irish-Pub/332484563517331
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Rock Sertão
Nossa Senhora da Glória

Saloon Rock Bar
aracaju

CONTATOS
producao@rocksertao.com.br
http://www.facebook.com/rocksertao
http://www.rocksertao.com.br/

CONTATOS
(79) 8813- 1989
Heráclito Rolemberg, 2100
fabianoromulo@pop.com.br
https://www.facebook.com/saloonbararacaju
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Tio Maneco Botequices
aracaju

CONTATOS
(79) 9943-2068
Rua Manoel Espírito Santo 593, Grageru
tiomaneco.botequices@gmail.com
facebook.com/TioManecoBotequices
http://obscom.com.br/musica/catalogo/tiomanecobotequices/
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Associação Movimento
Salve
coletivo
aracaju

CONTATOS
(79) 3224-1940 / (79) 3044-2295
www.facebook.com/pages/Associacao-Movimento-Salve/500902156634670

http://obscom.com.br/musica/catalogo/salve/
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Caboclinho e Lambe Sujo de
Itaporanga d’Ajuda

Coral Irmãozinhos
de Assis

Itaporanga d’Ajuda

ONG
aracaju

De acordo com Edvaldo Araujo dos Santos, o “Didiu”, 47 anos, Mestre do
Caboclinho e Lambe Sujo de Itaporanga d’Ajuda, o folclore já existia quando
seus pais eram crianças, e também brincavam a tradição. O folguedo é
formado por 60 pessoas, que se dividem em dois grupos. Brincam duas vezes
por ano: em outubro, como atração de rua, e em novembro, no encontro
cultural de Itaporanga d’Ajuda. O grupo musical que acompanha o folguedo
é composto por ganzás, pandeiros, cuícas, tambores e reco-recos. Até poucos
anos atrás, era costume apresentar-se em Aracaju na data de 24 de outubro
(coisa que, infelizmente, não acontece mais). Hoje, a “Festa de Lambe-Sujo”,
como é conhecida, tornou-se uma das festas mais importantes da cidade de
Laranjeiras, atraindo cientistas, antropólogos, diretores de teatro e cinema do
mundo todo. Também é possível encontrar o folguedo em Lagarto e Japaratuba.

CONTATOS

CONTATOS
(79) 8853-1291
Rua Mercúrio S/N – Conjunto Jardim Esperança – Bairro Inácio Barbosa
deaxavier.duarte@gmail.com
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CORUFS

Grupo Cacumbi de Itaporanga
d’Ajuda

Aracaju

Itaporanga d’Ajuda

Fundado em 1969, o Coral da Universidade Federal de Sergipe teve como
maestros Genaro Plesh e José Augusto Bezerra. Desde o ano de 2008 até a
presente data é dirigido pelo maestro Ion Bressan, diretor artístico e regente.
Em 2011 foi reestruturado e atualmente é formado por 60 cantores entre
alunos bolsistas e voluntários em geral. Desenvolve amplo repertório sinfônico
acompanhado pela Orquestra Sinfônica da UFS e também a Capela (somente o
coral). O CORUFS, juntamente com a OSUFS, passou a ser um importante local
de aperfeiçoamento e qualificação profissional dos músicos do estado.

O grupo é composto por 25 componentes sob o comando do Mestre Juarez.
“A tradição passa de pai para filho, eu herdei da minha família e só muito
amor faz a gente continuar”, confidencia o Mestre, que brinca desde os 10
anos. O grupo é composto por homens, que vestem calça branca, camisa
amarela e chapéus enfeitados com fitas, espelhos e laços. Os instrumentos que
acompanham o grupo são: cuíca, pandeiro, reco-reco, caixa e ganzá. O mestre
Juarez Pinheiro aprendeu com o saudoso mestre José Firmino que o ensinou na
cidade de Laranjeiras e, há mais de 60, anos levou para cidade de Itaporanga
D’ajuda. Antes de tornar-se Mestre, “seu” Juarez já foi gageiro, já tocou ganzá,
pandeiro, caixeiro, já foi contramestre e, depois, virou o mestre.

CONTATOS
http://cultart.ufs.br/pagina/coral-ufs-2850.html

CONTATOS
(79) 3264-1870
http://www.youtube.com/user/elmomenezes
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Grupo de Pífano do Seu Dica
Itaporanga d’Ajuda

foto: Demé Varjão

Grupo de Reisado do
Mestre Juarez
Itaporanga d’Ajuda

O seu Dica toca pífano desde os 10 anos de idade. Desde cedo participa das
manifestações folclóricas. O seu conjunto é composto por 4 integrantes (2
pífanos, 1 caixa e 1 zabumba). Por ser o único tocador de pífano da região, o
grupo do seu dica é muito chamado para os festejos populares.

Existe, na cidade de Itaporanga D’Ajuda, seis grupos de reisado. Entre eles, o
reisado do “Mestre Juarez”, que iniciou na década de 40, juntamente com seu
pai (José Pinheiro) e Dona Miúda. Ao longo dos anos, junto com seus filhos e
esposa, mantiveram viva essa tradição. O Reisado do Mestre Juarez é realizado
com 13 mulheres, 6 de um lado, 6 de outro. Mais 3 tocadores e 1 dançador
de boi. Atualmente, fazem parte do seu reisado, sua filha representada no
folguedo como “Cabocla”, e sua atual esposa como “Dona Deusa”. Tem como
herdeiro da tradição seu filho “Duninho, que passará a ser o mestre do grupo
após a morte de seu pai, desejo este já mencionado por Sr. Juarez. Juntamente
com o seu pai, (José Pinheiro), Sr Juvino e Dona Miúda, o Sr. Juarez deu
inicio ao reisado após ter presenciado as primeiras apresentações na cidade
de Itaporanga D’Ajuda que eram realizadas por “Zé Cantor”.

CONTATOS

CONTATOS
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Ordem dos Músicos
de Sergipe
aracaju

Orquestra Sanfônica de
Aracaju
aracaju

Criada na década de 80, a Orquestra Sinfônica de Sergipe é um dos mais
importantes grupos orquestrais da região Nordeste. Assiste atualmente
no Teatro Tobias Barreto, patrimônio cultural do Estado de Sergipe, com
capacidade para 1.328 pessoas e oferece, desde 2007, temporadas anuais
e regulares de concertos, proporcionando ao público sergipano música de
erudita de alto nível. Está composta atualmente por cerca de sessenta músicos
– sergipanos, de outros estados da federação e também de outros países – e
corpo administrativo empenhados em criar um produtivo pólo de música de
concerto na região Nordeste do Brasil.

O projeto da Orquestra Sanfonica surgiu em 2007, e foi uma ideia do prefeito
Edvaldo Nogueira. A primeira apresentação foi durante a chegada tocha
olímpica, e em seguida no Forró Caju. A Orquestra já participou do programa
Altas Horas na Globo, da abertura do São João de Salvador, do Circuito de
Música Nordestina em Brasília, e da Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro.

CONTATOS
(79) 3214-3101
Rua João Pessoa 320/614 – Centro - Aracaju SE – Cep: 49019-900

CONTATOS
(79) 3259-8103
http://www.facebook.com/orquestrasanfonica.dearacaju

http://obscom.com.br/musica/catalogo/ordemdosmusicos/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/orquestrasanfonica/
383

Orquestra Sinfônica da
UFS

Orquestra Sinfônica de
Sergipe

aracaju

aracaju

Criada em outubro de 2008, tem como maestro fundador o regente Ion
Bressan. A OSUFS foi reestruturada em 2011 e atualmente é formada por
65 músicos entre alunos da UFS e voluntários em geral. Os alunos da UFS
recebem bolsa-estágio para se dedicarem ao estudo do instrumento, ensaios
e concertos da orquestra e também para atuarem como professor-monitor no
Projeto Sergipano de Orquestras Jovens.
Após a sua reformulação ocorrida em julho de 2001, realizou importante
concerto de estreia no Teatro Tobias Barreto em 06 de setembro do corrente
ano, em um concerto de enorme repercussão de público e qualidade musical
apresentada.

Criada na década de 80, a Orquestra Sinfônica de Sergipe é um dos mais
importantes grupos orquestrais da região Nordeste. Assiste atualmente
no Teatro Tobias Barreto, patrimônio cultural do Estado de Sergipe, com
capacidade para 1.328 pessoas e oferece, desde 2007, temporadas anuais
e regulares de concertos, proporcionando ao público sergipano música de
erudita de alto nível. Está composta atualmente por cerca de sessenta músicos
– sergipanos, de outros estados da federação e também de outros países – e
corpo administrativo empenhados em criar um produtivo pólo de música de
concerto na região Nordeste do Brasil.

CONTATOS
http://cultart.ufs.br/pagina/orquestra-sinf-nica-ufs-1895.html

CONTATOS
http://www.orquestrasinfonica.se.gov.br/

http://obscom.com.br/musica/catalogo/orquestraufs/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/orquestra-sanfonica-se/
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portalbadalando

Serigy All-stars

Coletivo
aracaju

Coletivo
Aracaju

Criada em outubro de 2008, tem como maestro fundador o regente Ion
Bressan. A OSUFS foi reestruturada em 2011 e atualmente é formada por
65 músicos entre alunos da UFS e voluntários em geral. Os alunos da UFS
recebem bolsa-estágio para se dedicarem ao estudo do instrumento, ensaios
e concertos da orquestra e também para atuarem como professor-monitor no
Projeto Sergipano de Orquestras Jovens.
Após a sua reformulação ocorrida em julho de 2001, realizou importante
concerto de estreia no Teatro Tobias Barreto em 06 de setembro do corrente
ano, em um concerto de enorme repercussão de público e qualidade musical
apresentada.

CONTATOS
(79) 9633-6385 / (79) 9949-1545
Rua Francisco Portugal, 849 – Grageru
comercial@badalando.com.br
https://www.facebook.com/badalando

https://www.facebook.com/groups/143608832402780/

http://obscom.com.br/musica/catalogo/portal-badalando/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/serigyallstars/
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CONTATOS

Sindicato dos Músicos
de Sergipe

sofiva
Coletivo
Itabaiana

Sindicato
aracaju

CONTATOS
(79) 9933-5292

CONTATOS
(79) 9969-8712
Rua Santa Cruz, 66 centro, cep 49.500-000. Itabaiana, SE
andersonhistoriauff@gmail.comhttps://www.facebook.com/pages/SOFIVA

http://obscom.com.br/musica/catalogo/sindicato/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/andersonalmeida/
389

Alexandre Hardman
aracaju

CONTATOS
(79) 9978-2850
https://www.facebook.com/alexandrehardman
http://www.coverama.com.br
http://obscom.com.br/musica/catalogo/alexandrehardman/
393

Ancelmo Santana dos
Santos

ArteShow Produções Artísticas
aracaju

Nossa Senhora da Glória

Empresa voltada a Economia Criativa, trabalhamos com elaboração de projetos
culturais, formatação de eventos culturais em geral e transformamos sua ideia
em projeto cultural.

CONTATOS
(79) 9947-4723
contato@acessopromocoes.com
http://www.acessopromocoes.com

CONTATOS
(79) 9966-0000
arteshowproducoes.com
arteshowproducoes@hotmail.com
Rua São Cristóvão, 14 Centro, edifício Cultura Artística, 5º andar, sala 505.

http://obscom.com.br/musica/catalogo/acessoeventos/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/elma-santos/
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Dani Dutra

foto: Thiago Ismerim

aracaju

Elma Santos
aracaju

Nascida em São Paulo, criada em Goiás, morou 9 anos em Curitiba e esta há 11
anos em Aracaju. Casada com um mineiro e tem uma filha sergipana. Amante
de todas as áreas da cultura, resolveu se dedicar de forma profissional à ela
a partir de 2012.

CONTATOS
(79) 9977-7598
Home Office: Av. Poeta Mario Jorge Vieira, no 238, ed Paulo Freire, ap 302
dandutra71@gmail.com
https://www.facebook.com/danirdutra

CONTATOS
(79) 9994-0519 / (79) 8862-0519
elmasantos@gmail.com
vhttps://www.facebook.com/elma.santos.1253

http://obscom.com.br/musica/catalogo/danidutra/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/elma-santos/
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Feroz

Flávio Produções

aracaju

Nossa Senhora da Glória

Feroz em 1999 fazia parte de um grupo chamado Radiografia Mental com
Julhão, Verto SE, Zulu e DJ Diel, e desde esse tempo nunca parou. Foi aluno
do Instituto de Cultura e Arte João Mulungu mantido pelos Guerreiros
Revolucionários. Que contribuiu muito para sua formação musical. Passou por
bandas como Resistência Sub Urbana com Tunder Brown. Tambêm fez parte
da primeira formação do grupo Alegação Final junto com Sik, Sansão e J.Rock,
e atualmente esta produzindo o grupo SDA e o coletivo feminino Mahins (SP).

CONTATOS
(79) 9802-7404
ruasativas@hotmail.com
https://www.facebook.com/ferozmeidinordext?ref=tn_tnmn
https://soundcloud.com/feroznordeste

CONTATOS
(79) 9969-0798
contato@flavioproducoes.com.br
http://www.flavioproducoes.com.br
http://www.blocotoatoa.com.br

http://obscom.com.br/musica/catalogo/feroz/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/flavioproducoes/
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Fredy Franco

Kátia Andrade

aracaju

Nossa Senhora do Socorro

CONTATOS
(79) 9943-2068
fredy.franco@gmail.com
facebook.com/FredyFranco

CONTATOS
(79) 8824-5163
producaonarealpontocom@hotmail.com
http://www.programanarealpontocom.blogspot.com
https://www.facebook.com/narealpontocom

http://obscom.com.br/musica/catalogo/fredyfranco/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/programanarealpontocom/
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Leanne Morais

Malva Ramos Malvar

aracaju

Aracaju

Desde 1988 trabalha na área de comunicação social. Deu início as suas
atividades profissionais como atriz, logo depois como radialista e jornalista,
Relações Públicas, empresária, produtora, assessora e Facilitadora Cultural.
Canta desde 1980, OMB 875.

CONTATOS
(79) 99870305 / (79) 9192-6908
leanne_morais@hotmail.comv

CONTATOS
(79) 3249-5354/ (79) 9869-5728
assessoriamalvamalvar@hotmail.com
https://www.facebook.com/malva.malvar

http://obscom.com.br/musica/catalogo/leannemorais/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/malvamalvar/
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Mércia Araujo

Nah Donato

aracaju

Aracaju

foto: Cassio Somera

Produtora executiva do Circo Emes (1989-1994) e do Espaço EMES (a partir
de 1995), onde realizou shows de grandes nomes da música brasileira.
Coordenadora de produção de várias tours pelo Norte e Nordeste de artistas
como Geraldo Azevedo, Zé Ramalho; “O Grande Encontro”, reunindo também
Alceu Valença e Elba Ramalho; “Livro Vivo”, Caetano Veloso; ‘O Sonhador”,
Leonardo.; “A Força que Nunca Seca”: Maria Bethânia, na década de 90. Na
década seguinte, trabalhou nas tours de cantoras como Adriana Calcanhoto
e de grupos de dança como a Cia de Deborah Colker. Em 2010, assumiu a
Coordenação Geral do Projeto “Expresso Brasil na Copa” realizado pelo
Ministério da Cultura e Fundação Cultural Palmares nas cidades de Cape Town,
Joanesburgo e Durban – África do Sul e do Projeto “Claridália” realizado pelo
Ministério da Cultura e Fundação Cultural Palmares na cidade de Praia – Ilha
de Santiago - Cabo Verde – África.

NADJA LUIZA SANT’ANNA DONATO é graduada em Comunicação Social pela
Universidade Tiradentes com habilitação em Relações Públicas e já atuou em
diversas áreas como cinema, teatro, televisão e música – Produção da Banda
NaurÊa em Sergipe desde 2005; Produção Executiva da gravação do DVD da
Banda Naurêa em Sergipe; Produção do cantor Alex Sant’Anna.

CONTATOS
(79) 8101-7489
merciasraraujo@gmail.com
https://www.facebook.com/merciasraraujo

CONTATOS
(79) 9959-v5756
nadjadonato@gmail.com

http://obscom.com.br/musica/catalogo/merciaaraujo/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/nahdonato/
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Nathan de Sousa
aracaju

Quanta Música Produções
Artísiticas
Aracaju

CONTATOS
(79) 9921-5617
https://www.facebook.com/nathan.desousareis?fref=ts

http://obscom.com.br/musica/catalogo/nathandesousa/
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CONTATOS
(79) 3249-5656
quantamusicaproducoes@gmail.com

www.facebook.com/pages/Quanta-Música-Produções-Art%C3%ADsticas/485935094799945

http://obscom.com.br/musica/catalogo/quantamusica/
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Wadson Torres

foto: Bia Nascimento

Laranjeiras

William Leal

foto: Ponto Comunicação

Aracaju

Radialista, locutor artístico, publicitário, sócio na empresa ©Ponto Comunicação
Audiovisual e produtor musical.

CONTATOS
(79) 9865-3809
wadsontorres9@gmail.com
https://www.facebook.com/AtenasProducoesCulturais

CONTATOS
(79) 9952-6558
william.leal@outlook.com
http://www.facebook.com/williamlealtamburi
http://www.soundcloud.com/williamlealtamburi

http://obscom.com.br/musica/catalogo/wadson-torres/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/williamleal/
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alberto ferreira do
nascimento junior
Técnico de som
aracaju

CONTATOS
(79) 8885-9982
junior_krek@hotmail.com

http://obscom.com.br/musica/catalogo/alberto/
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Alejandro Zambrana
Fotógrafo
Aracaju

Alisson Sobral
Roadie
Nossa Senhora da Glória

CONTATOS
(79) 9964–1890
azambrana78@yahoo.com.br
http://www.facebook.com/zambranaalejandro

CONTATOS
(79) 9827-8824

http://obscom.com.br/musica/catalogo/alejandrozambrana/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/alissonsobral/
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Anselmo Caranguejo

Cássio “Root’s” Bastos

TÉCNICO DE SOM
Aracaju

Músico Instrumentista
Laranjeiras

Atual baixista das bandas:
Sisal Root’s – REGGAE
Wadson Torres – MPB
Forró da Azaração – FORRÓ

CONTATOS
https://www.facebook.com/caranguejorecord?fref=ts

CONTATOS
(79) 9930-0881
cassiobastos@ig.com.br
https://www.facebook.com/cassio.roots

http://obscom.com.br/musica/catalogo/anselmocaranguejo/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/cassiomusicianbass/
417

Cristiano Andrade
(negao operador)

Cláudio Jorge
Técnico de som
Canindé de São Francisco

Técnico de som
Nossa Senhora do Socorro

CONTATOS
(82) 9984-2713
claudio_mix@hotmail.com

CONTATOS
(79) 9908-2365/ (79) 8803-3309
negaooperador@hotmail.com
rua A3 num 429 lot piabeta n, s, do socorro

http://obscom.com.br/musica/catalogo/claudiojorge/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/negaooperador/
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Deilton Janketo

Dilson Passos

Técnico de som
Canindé de São Francisco

Técnico de som
Itabaiana

CONTATOS
(79) 9862-5992
d.keto737@hotmail.com

CONTATOS
(79) 9168-8307

http://obscom.com.br/musica/catalogo/deiltonjanketo/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/dilsonpassos/
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Elifas Santana
Luthier
Aracaju

Emerson Olivier Vieira
da Silva
Músico Instrumentista
Aracaju
Técnico de som
Nossa Senhora do Socorro

CONTATOS
(79) 3247-2704 / (79) 9939-6616
https://www.facebook.com/elifassantana?fref=ts

CONTATOS
(79) 3232-2727 / (79) 9191-8970
R. Tatiana Castro nº 1507 - Cj. Cidade dos Funcionários - B. Grageru CEP 49.026-130
economistaolivier@gmail.com

http://obscom.com.br/musica/catalogo/elifasantana/
422

http://obscom.com.br/musica/catalogo/olivier/
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Faz o que Pode Produtora

Fernando Correia

Produtor de Vídeo
Aracaju

Fotógrafo
Aracaju

CONTATOS
https://www.facebook.com/pages/Faz-o-que-Pode-Produtora/371907506181749?ref=ts&fref=ts

CONTATOS
(79) 9950-4343
https://www.facebook.com/FernandoCorreiaFotografia

http://obscom.com.br/musica/catalogo/fazoquepode/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/fernandocorreia/
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Fúria Astaianax

gilvan

Roadie
Aracaju

Técnico de som
Itabaiana

CONTATOS
(79) 8859-8673
Rua Boquim 478, Centro Aracaju – SE – 49010-280
furiaastaianax@hotmail.com
https://www.facebook.com/#!/furia.astaianax

CONTATOS
(79) 9999-8481
rua sete de setembro 575

http://obscom.com.br/musica/catalogo/furiaastaianax/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/gilvan/
427

Homero Lima

Janailton Santos

TÉCNICO DE SOM
ITABAIANA

Técnico de som
Umbaúba

CONTATOS
(79) 9932-0585

CONTATOS
(79) 8866-2777
janailstonsdejesus@@gmail.com

http://obscom.com.br/musica/catalogo/homerolima/
428

http://obscom.com.br/musica/catalogo/janailton/
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Janaína Vasconcelos

Jefeson Melo (Crivo)

Fotógrafo
Aracaju

Web Designer
Nossa Senhora da Glória

Aracajuana, 21 anos, estudante de audiovisual na UFS, trabalha com fotografia
freelance, produção da banda Samba de Moça Só e realiza alguns trabalhos
autorais em fotografia.

CONTATOS
(79) 9810-9368
Janas.vasconcelos@hotmail.com
https://www.facebook.com/janaina.vasconcelos
http://www.flickr.com/photos/janasvasconcelos/

CONTATOS
crivo.org@gmail.com
https://www.facebook.com/crivooo?fref=ts

http://obscom.com.br/musica/catalogo/janas-vasconcelos/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/crivo/
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Jhonys Barbosa

José Dias (Pirulito)

Músico Instrumentista
Aracaju

Técnico de iluminação
Nossa Senhora da Glória

CONTATOS
(79) 8853-1883
http://www.facebook.com/jhonys.barbosa?ref=tn_tnmn
http://obscom.com.br/musica/catalogo/jhonysbarbosa/
432

CONTATOS
(79) 9911-3030

http://obscom.com.br/musica/catalogo/pirulito/
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José Felipe dos
Santos Filho

José Ribeiro Filho
Técnico de som
Tobias Barreto

Técnico de som
Tobias Barreto

CONTATOS
(79) 9839-1280

http://obscom.com.br/musica/catalogo/josefelipe/
434

CONTATOS
(79) 9962-7307

http://obscom.com.br/musica/catalogo/joseribeirofilho/
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Josimilson Batista

Junior Franco

Técnico de som
Umbaúba

Técnico de som
Aracaju

CONTATOS
(79) 9126-3730

http://obscom.com.br/musica/catalogo/josimilsonbatista/
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CONTATOS
https://www.facebook.com/luiz.franco.7739?fref=ts

http://obscom.com.br/musica/catalogo/juniorfranco/
437

Leo Airplane

Lico Nabuco

Produtor Artístico
Aracaju

Luthier
Aracaju

CONTATOS
(79) 8833-3326
leo.airplane@gmail.com
http://www.facebook.com/leo.airplane
http://www.soundcloud.com/leoairplane

CONTATOS
lico_nabuco@hotmail.com
https://www.facebook.com/lico.nabuco

http://obscom.com.br/musica/catalogo/leoairplane/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/liconabuco/
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Lu Silva

Marcelo Hora de
Araujo Júnior

Produtor de Vídeo
Aracaju

Fotógrafo
Aracaju

CONTATOS
(79) 8804-2992
pitangaazul@gmail.com

CONTATOS
(79) 8101-5820
contato@marcelinhohora.com
http://www.facebook.com/marcelinhohora
http://www.marcelinhohora.com

http://obscom.com.br/musica/catalogo/lu-silva/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/marcelinho-hora/
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marcolino joe

foto: Palloma Carvalho

Produtor de Vídeo
Aracaju

Marliton (Pato)
Técnico de iluminação
Nossa Senhora da Glória

> Estudante de Audiovisual na Universidade Federal de Sergipe.;
Coordenador Geral do tr3s.minutos – festival sergipano de micrometragens;
> Produtor do Coletivo Azedume;
> Produtor Executivo da CafécomGuaraná Filmes, produtora de vídeos de
curtíssima metragem com foco na web e dispositivos móveis.

CONTATOS
(79) 8828-2106
http://www.facebook.com/marcolinojoe | facebook.com/cafecomguarana
folhaspoliticas.wordpress.com
http://www.twitter.com/marcolinojoe

CONTATOS
(79) 9915-5611

http://obscom.com.br/musica/catalogo/marcolinojoe/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/pato/
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foto: Thiara Câmera

Marreta
Músico Instrumentista
Aracaju

Odilio Saminêz
Músico Instrumentista
Aracaju

Influenciado pelos tios músicos (um deles guitarrista da Cataluzes, banda
tradicional na história da música sergipana), ganhou uma guitarra aos 13 e
sua vida mudou significativamente. Desde então, passou a sentir as benesses
de uma vida imersa na arte de fazer música. Acompanha a cena musical de SE
desde muito novo, seja como audiência ou como músico, atuando na Please
no!, Banzo Lundu, A Banda dos Corações Partidos e a Cabedal. O trabalho mais
recente foi a trilha sonora original para a exposição “O amor em retalhos”, da
artista visual Gabi Etinger e Rian Santos.
Histórico
Ladrão e etc – Rock’n’roll, 1999
Please no! – psycho-love Brega, 2003
Misericore – HC old School, 2004
Lili Junkie – HC Melodico, 2004
Banzo Lundu – Música brasileira (?), 2007
Cabedal – Samba Rock, 2008
A Banda dos Corações Partidos – 2012
Trilha exposição “O amor em retalhos” – 2013

Baterista e percussionista, natural de Brasília-DF, iniciou seu contato com
a música na Igreja, mais tarde começou a estudar musica com Prof° César
Borgatto na Artemed, escola coordenada pelo Prof° Bohumil Med, participou
também de 3 edições do Festival Internacional de Verão da Escola de Música
de Brasília, tendo a oportunidade de estudar com professores como Carlos
Bala, Renato Massa, Claudio Infante e Kiko Freitas, que ambos influenciaram
na sua formação. Atualmente é graduando do Curso de Licenciatura em Música
da Universidade Federal de Sergipe, cursando o 8°período.

CONTATOS
(79) 9955-8553
https://www.facebook.com/alexandre.gomes.marreta
https://myspace.com/cabedalmusica
https://soundcloud.com/o-amor-em-retalhos

CONTATOS
(79) 8845-8963
odiliobatuque@gmail.com

http://obscom.com.br/musica/catalogo/marreta/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/odiliosaminez/
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Plante Records

Pritty Reis

Técnico de Gravação
Aracaju

Fotógrafo
Nossa Senhora do Socorro

foto: Pritty Reis

Estudante de Audiovisual na UFS, fotógrafa oficial do Tio Maneco Botequices,
realiza alguns trabalhos autorais em fotografia e como freelancer.

CONTATOS
(79) 9998-3480
planterecords@outlook.com
https://www.facebook.com/recordsplante
https://soundcloud.com/planterecords

CONTATOS
(79) 9147-5244
prittymarjorie@gmail.com
https://www.facebook.com/Pritty.Reis
http://www.flickr.com/photos/pritty_reis/

http://obscom.com.br/musica/catalogo/planterecords/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/prittyreis/
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Rafael Júnior

Raimundo Luthier

SOUL MUSIC/ROCK/INSTRUMENTAL
Aracaju

Luthier
Lagarto

Estudou no Conservatório de Música de Sergipe de 1992 a 1995, integrou a
Orquestra Sinfônica de Sergipe de 1995 a 2002.
É músico da Banda do Corpo de Bombeiros/SE desde 2002 e é baterista das
bandas Maria Scombona, Snooze, Ferraro Trio, A Fábrica e Quarteto Clube do
Jazz.

CONTATOS
(79) 8817-2488
rafael.snooze@gmail.com

CONTATOS
(79) 9813-6002
casadoviolão@live.com
https://www.facebook.com/raimundo.luthier.5

http://obscom.com.br/musica/catalogo/rafael-snooze/
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http://obscom.com.br/musica/catalogo/raimundoluthier/
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SNAPIC

arte: Thiago Neuman

Fotógrafo
Aracaju

Thiago Neumann
Designer
Aracaju

CONTATOS
(79) 8821-4315
contatosnapic@yahoo.com.br
https://www.facebook.com/snapic.fotografias
http://www.flickr.com/photos/snapic

CONTATOS
thiagoneumannpm@gmail.com
http://www.behance.net/thiagoneumann

http://obscom.com.br/musica/catalogo/snapic/
450

http://obscom.com.br/musica/catalogo/thiago-neumann/
451

Vanio Mix

Vinicius Bigjohn

Técnico de som
Porto da Folha

Músico Instrumentista
Aracaju

Começou sua carreira com 17 anos tocando zabumba. Dois anos depois,
fazia seus primeiros acordes numa sanfona emprestada pelo vigilante da
Universidade que estudava. A partir dai, transitou por várias bandas de forró,
até que conheceu o Elvis Boamorte e se integrou ao grupo Elvis Boamorte e
Os Boavidas. No ano de 2010 iniciou os estudos em piano na UFBA e desde
então, abriu seu leque e passou a integrar novas bandas como: Borboletas da
Paixão, Couttoorchestra, OBA, Héloa. Além de alguns trabalhos executados
com outras bandas importantes dos cenários sergipano e baiano. 2013, foi o
ano que iniciou sua carreira como produtor musical e sonoplasta.

CONTATOS
(79) 9999-7022
vanio_mix@hotmail.com
http://www.facebook.com/vaniomixtec
soundcloud.com/vanio-mix

CONTATOS
(79) 9864-4911
https://www.facebook.com/vinicius.bigjohn
https://soundcloud.com/viniciusbigjohn
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Wanderson pica pau
Técnico de som
Nossa Senhora do Socorro

CONTATOS
https://www.facebook.com/wanderson.resende.1?fref=ts
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