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Em noventa anos de elegância, o 
Copacabana Palace segue firme em sua 
vocação musical. Permanece produzindo 
grandes momentos. O CopaFest tem 
reunido diversos estilos e gerações da 
música instrumental brasileira e, em sua 
sexta edição, inova ao apresentar uma 
seleção de jovens talentos. 

Através de concurso, com a participação 
de mais de cem bandas de todas as regiões 
do país, nossa missão era premiar um 
vencedor. Tarefa impossível. A alta qualidade 
da maioria dos participantes nos fez mudar 
o regulamento. Quatro grupos foram 
escolhidos. A técnica apurada e a beleza 
dos arranjos, em composições próprias 
ou em reinterpretações dos clássicos, 
impressionam. Mas não surpreendem. 
Apenas confirmam a imensidade criativa e a 
exuberância técnica há muito reconhecidas 
em nossos artistas. E desmentem alguns 
pessimistas sobre o desinteresse dos jovens 
pela música instrumental. Ela está mais forte 
do que nunca. Fortíssima.

Duo Elo (Ceará), Brasilidade Geral (Espírito 
Santo), Thiago Carreri Quarteto (São 
Paulo) e Quarteto Coda (Rio de Janeiro) 
são os vencedores do concurso Novos 
Talentos do CopaFest. Nesta edição, o 
festival se estende ao Stúdio RJ, onde às 
terças-feiras se realizam as tradicionais 
Noites Jazzmania.

Wagner Tiso toca com as estrelas do Som 
Imaginário, Tomás Improta interpreta 
Dorival Caymmi e recebe Virgínia 
Rodrigues, a voz instrumental; Raul de 
Souza traz seu  “souzabone”, Max de 
Castro relembra o maestro Érlon Chaves e 
o baile continua com o Bondesom. Todos 
acompanhados por um supertime de 
instrumentistas.

Noventa anos do Copacabana Palace. 
Noventa e nove de Dorival Caymmi. Música 
no Copa. Muito para festejar. 
Bem-vindos ao CopaFest!

POR CAROL ROSMAN 90anosCopacabana Palace
EDITORIAL



O CopaFest apresenta os arranjos 
de Érlon Chaves e Banda Veneno 

recriados pelo cantor, compositor e 
produtor carioca Max de Castro. Filho 

do cantor Wilson Simonal, um dos 
maiores parceiros de Chaves, Castro se 

apresentará com uma banda formada por 
Marcio Forte (percussão), Bruno Marques 
(bateria), Marcelo Maita (piano), Robinho 

Tavares (baixo), Denilson Martins (sax 
barítono), Sidmar Vieira (trompete) e 
Jorginho Neto (trombone). No show, 

a banda revisitará clássicos como 
“Pigmalião 70”, “Que pena”, “Balanço 
Zona Sul”, entre outras composições 

que definiram o estilo desse importante 
maestro, arranjador e instrumentista.

Nascido em São Paulo, iniciou carreira 
como pianista em casas noturnas, 

basicamente em conjuntos de jazz. 
No fim dos anos 1950, desta vez 

como cantor, gravou uma versão em 
português de “Matilda”, alcançando 

relativo sucesso. 

São muitas as encruzilhadas entre gêneros, 
estilos, instrumentações, arranjos e ritmos que 
fornecem o tempero e o temperamento da 
música do Brasil. Como não poderia deixar 
de ser com o sexteto carioca Bondesom, uma 
das expressões mais celebradas da música 
instrumental brasileira do século XXI. 

Surgido em 2002 nos corredores da 
PUC-Rio, foi na Lapa que alcançou o 
reconhecimento, apresentando-se em 
locais como Circo Voador, Estrela da Lapa e 
Democráticos. Em noites de grande público, 
o Bondesom recebeu convidados do quilate 
de Geraldo Azevedo, Carlos Malta, Nicolas 
Krassik, Marcelo Caldi, entre outros. 

Formado por Lucas Reis (teclados), 
Gabriel Guenther (bateria), Matias Zibecchi 
(percussão), Pedro Mangia (baixo), André 
Poyart (guitarra) e Yuri Villar (saxofones), 
o Bondesom costuma embalar a plateia 
com sua combinação de jazz, música latina 
e africana, ritmos nordestinos, samba 
sincopado e a boa gafieira universal.

O sucesso de público foi acompanhado 
pelo reconhecimento de crítica, obtido 
com o lançamento de dois álbuns: o disco 
homônimo de 2008 e Procurando Lola, de 
2012, ambos editados pela Bolacha Discos. 
Com essas cartas na manga e o habitual 
colorido sonoro, o Bondesom vai mostrar 
no Copa Fest a quantas anda a música 
instrumental na Lapa. 

Sábado é 
Dia de Baile Revisitando o 

sambalanço de Érlon

Max de 
Castro

POR BERNARDO OLIVEIRA
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Trabalhou na TV Excelsior e, mudando-
se para o Rio, ocupou o cargo de diretor 
musical da TV Rio, onde foi um dos 
responsáveis pelo I Festival Internacional 
da Canção em 1966. Foi arranjador de 
discos e faixas fundamentais de Elis Regina, 
Elizeth Cardoso, Raul Seixas, Agostinho 
dos Santos, Alaíde Costa e, é claro, de seu 
amigo Wilson Simonal. Em 1965 gravou 
o álbum Sabadabada, com músicos da 
cepa de Hector Costita, Raulzinho e 
Papudinho, já demonstrando o poderio 
de sua combinação de samba, soul, jazz e 
ritmos latinos. Durante os primeiros anos 
da década de 70, editou uma série de 
álbuns com a Banda Veneno, até falecer 
precocemente antes de completar 41 anos.

Ainda que o leitor nunca tenha ouvido 
falar de Érlon Chaves, tenho plena certeza 
de que já cantarolou e dançou ao som 
de clássicos como “Cosa nostra” e “Eu 
também quero mocotó”, ambos com 
participação da Banda Veneno. Apesar 
da carreira relativamente curta, a obra 
de Chaves (1933-1974) foi definitiva na 
constituição do arranjo brasileiro moderno 
–  sobretudo se levarmos em consideração 
as vertentes ligadas ao chamado samba 
rock ou sambalanço.

A arte de vinil
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POR DOMINGOS GUIMARAENS

Tudo começou em 2001. Dois amigos de Juiz 
de Fora tiraram a poeira da coleção de LPs 
dos pais e começaram a tocar as bolachas no 
intervalo dos shows de suas bandas. As bandas 
ficaram na memória e hoje o coletivo 
Vinil É Arte são cinco aficionados 
por vinil. Os mineiros Tuta e 
Pedro, os paulistas Niggas 
e Formiga e o carioca 
MBgroove se revezam 
nas carrapetas trazendo 
pras pistas uma 
combinação eclética, 
fruto de uma pesquisa 
múltipla, tudo direto 
do encorpado som 
que brota apenas dos 
bolachões. 

O princípio do prazer é 
o que rege o quinteto na 
busca ávida por novidades, 
a vontade de espalhar esse 
conhecimento fez as festas do Vinil 
É Arte serem sucesso por onde passam. O 
improviso é a tônica dos sets, um bate-bola 
guia o caminho dos sons que animam a 
pista. Alheios ao clima pirotécnico dos DJs 
que privilegiam mixagens, os discotecários 

fazem as bolachas girarem no clima dos 
bailes do lendário BigBoy, que agitaram o 
Rio nos anos 1970. 

Como todo coletivo que se preze, de 
uma banda de rock a um time de 

futebol, o todo é muito mais 
do que a soma das partes. 

Se MBgroove e Niggas 
correm pelas laterais, 
levando o time pra 
frente com soul, funk, 
black  brasileiro, música 
latina e africana, Tuta 
enriquece o meio- 
-campo com uma 
intensa pesquisa sobre 
MPB, samba, choro 

e música nordestina,  
Formiga arruma a zaga 

ao som da gafieira e do 
samba jazz e Pedro leva o 

time pro ataque com o bom e 
velho  rock’n’roll. 

Tocando juntos ou separados, o Vinil É Arte 
leva o público para caminhar pela história 
da música a partir do hoje raro, mas cada 
vez mais amado, vinil. 

V
IN

IL É ARTE
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Dorival Caymmi 
por Tomás Improta

POR FRANCISCO BOSCO

Embora seja o violão o seu instrumento 
simbiótico (como sugere o título de 
um de seus LPs: Caymmi e seu violão, 
de 1959), um violão muito além do 
mero acompanhamento, violão, não de 
compositor, mas violão compositor, já que 
emanam dele os sentidos, os sentimentos e 
a singularidade de muitas de suas canções 
– o piano não chega a ser um instrumento 
estranho ao universo e à trajetória de 
Dorival Caymmi. Em sua discografia, 
encontramos as conhecidas parcerias 
com dois de nossos maiores cancionistas-

pianistas, nos discos Ary Caymmi e Dorival 
Barroso e Caymmi visita Tom. E se o violão 
se torna indisputavelmente o instrumento 
por excelência da canção popular brasileira 
a partir da bossa nova, um pouco antes, 
nas boates de Copacabana, onde Caymmi 
se tornou moderno, urbano e carioca, era o 
piano que imperava, em meio à neblina dos 
cigarros e o tilintar dos copos de uísque. 
Para não falar de elementos importantes 
da formação musical do baiano, como o 
jazz pré-bebop e os compositores eruditos, 
impressionistas sobretudo. 
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Desconheço, entretanto, qualquer abordagem 
da obra de Caymmi que se pareça com a 

realizada por Tomás Improta no disco Dorival 
(2003), que será a base do show de Improta 
neste Copafest. Ary Barroso, com seu piano 

buliçoso, fez interpretações magistrais dos 
sambas igualmente buliçosos de Caymmi. 

Já o disco com Tom não tem o piano como 
centro de organização musical. E é claro que 

diversos pianistas já interpretaram canções 
do baiano – mas nenhum com o requinte, 
o rigor e a repetida beleza que atravessa 

as interpretações – melhor seria dizer: 
transcriações – de Improta. Filho de pianistas 

eruditos, aluno precoce do Conservatório 
Brasileiro de Música, alimentado depois 
pelo jazz e a música popular brasileira, 
Tomás Improta se move, nesse Dorival, 

entre a invenção e a reverência, com 
notável senso de proporções que resulta 

invariavelmente elegante.

No geral, como não poderia deixar de ser, a 
passagem da voz e do violão de Caymmi ao 

piano de Improta promove uma mudança 
de elemento: da terra ao ar, do telúrico 
ao depurado. É um Caymmi sublimado, 

sem deixar de ser sublime. Recuada a 
assombrosa rusticidade, a sofisticação e a 
beleza melódicas vêm à tona com toda a 

nitidez. O disco diz a que veio logo na

abertura, com uma versão para “O mar” que 
recupera e relança, em lance esplêndido, 
alguns traços decisivos do estilo caymmiano: 
a economia de meios, a capacidade de 
suscitar verdadeiras atmosferas, a gama 
de sentimentos e até o espanto filosófico-
religioso, tudo isso está presente no mero 
minuto da transcriação de Improta: para bom 
entendedor, meia palavra basta.

O disco segue Caymmi adentro trazendo 
variações melódicas, improvisos e arranjos 
de grande felicidade. Chego mesmo a dizer 
que supera a versão original em “Cantiga de 
cego”, onde o acordeão e o piano valorizam 
e revelam o lirismo da melodia, mais 
cruamente tratada na gravação original de 
Caymmi, dessa que é uma de suas poucas 
parcerias com outro célebre baiano, Jorge 
Amado. O que nos leva a observar o rigor 
que presidiu a escolha do repertório desse 
disco, que o afastou de qualquer clichê 
(risco habitual em projetos dessa natureza), 
escolhendo a dedo, num cancioneiro afinal 
bastante sucinto (pouco mais de uma 
centena de composições), canções pouco 
conhecidas (“Horas”, “Rua deserta”, “Anjo 
da noite”, “Cantiga de cego” e “Canção 
antiga”), sendo que 4, de um total de 14, 
nunca foram gravadas, salvo engano meu, 
pelo próprio Caymmi. 
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A delicadeza sublimada do piano terá, acredito, 
convidado Improta a privilegiar o samba-canção 
(“Você não sabe amar”, “Rua deserta”, “Horas”, 
“Tão só”), a valsa (“Canção antiga” e o samba-
valsa “Das rosas”) e o talvez acalanto de “Anjo 
da noite”, mas ele não recua diante do desafio 
das praieiras (“O mar”, “O bem do mar”), às 
quais o violão de Caymmi não é menos que 
consubstancial, do samba sacudido (“O que 
é que a baiana tem?”) e até de um canto pra 
orixá (“Canto de Nanã”), saindo-se sempre 
muito bem.

E quando achamos que não pode melhorar, 
imaginamos que a tudo isso (a rigor, quase 
tudo, pois 4 das canções do disco estarão 
ausentes) ainda será acrescentada a presença 
de Virgínia Rodrigues, com seu timbre único e 
seu canto cheio de rito e mistério (e por isso tão 
caymmiano), para  interpretar, junto a Improta, 
os clássicos “Rosa morena”, “Nem eu” e “Marcha 
dos pescadores”. Se Anália não quiser ir, eu vou 
só. Eu vou só, mas eu vou.



1ª EDIÇÃO
AGOSTO 2009

Paulo Moura

David Feldman

Osmar Milito

João Donato

Paulinho Trompete

Eduardo Neves

2ª EDIÇÃO
ABRIL 2010

Hermeto Paschoal

Marcos Valle

Chico Pinheiro
Zé Luis e a banda Magnética

César Camargo Mariano

GALERIA CopaFest
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3ª EDIÇÃO
NOVEMBRO 2010

Hector Del Curto Airto Moreira

Arthur Verocai

Gilson Peranzzetta

Banda Mantiqueira

Lincoln Olivetti

Mauro Senise

Edu Lobo

Clube do Balanço

Dom Salvador

Leo Gandelman

4ª EDIÇÃO
OUTUBRO 2011
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5ª EDIÇÃO
DEZEMBRO 2012

KassinWilson das Neves

Eumir Deodato

Pepeu Gomes

Shinkansen
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REINALDO FIGUEIREDO

Fo
to

s:
 C

ri
st

in
a 

G
ra

na
to

 e
 C

ar
lo

s 
M

ill
er



22

Ah, 
e o Som 
Imaginário...
POR ROBERTO MUGGIATI

Wagner Tiso 
& Som Imaginário

Milton Nascimento sempre se cercou 
dos melhores músicos. Em 1969, no 
show Milton Nascimento, ah, e o Som 
Imaginário (Teatros Opinião e da Praia, 
RJ; e Gazeta, SP) ele lançou esta banda 
de rock progressivo e, no ano seguinte, 
gravou com ela seu quarto álbum, aquele 
que trazia a inesquecível Para Lennon e 
McCartney: “Por que vocês não sabem do 
lixo ocidental? (...) Eu sou da América do 
Sul/Eu sei, vocês não vão saber/Mas agora 
sou cowboy/Sou do ouro, eu sou vocês/
Sou o mundo, sou Minas Gerais.”



Na verdade, tudo começou com o grupo 
W Boys: todos tinham a letra W no nome 
e Milton virou Wilton Nascimento... A 
brincadeira com o W acabou quando os 
meninos encontraram na noite carioca 
sua âncora rítmica: o baixista Luís Alves 
e o baterista Robertinho Silva – e um 
percussionista para colorir a batida: Laudir 
de Oliveira, depois Naná Vasconcellos, já 
um nome de peso, logo abduzido pela 
cena internacional. Começava o famoso 
entra-e-sai do Som Imaginário: suas 
formações errantes pareciam justificar 
o nome da banda. Era um grupo tão 
talentoso que seus músicos se tornariam 
estrelas de brilho próprio: além de Luís 
Alves e Robertinho Silva, o pianista Wagner 
Tiso, companheiro de Milton dos tempos 
do Clube da Esquina e dos W Boys; o 
jornalista, artista plástico e guitarrista 
Frederyko, depois Fredera; Tavito, violão; 
Toninho Horta, guitarra; Nivaldo Ornelas, 
saxofone e flautas; e Zé Rodrix, teclados e 
vocais (com Tavito, Rodrix emplacaria em 
1971 o hit “Casa no campo”.)

O rock era então o grito primal de 
toda uma geração, a voz principal da 
contracultura. Os jovens viviam dias de 
utopia e alimentavam o sonho de mudar 
a sociedade e fazer um mundo melhor. 
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O slogan de maio de 1968, “a imaginação 
no poder”, influenciou a escolha do nome 
do Som Imaginário, que temperava a 
política com pitadas de  psicodelia. A 
partir de Milton, a banda decolou para uma 
carreira solo lendária, gravando os álbuns 
Som Imaginário (1970), Nova Estrela (1971) 
e Matança do porco (1973). Os títulos dos 
temas dão uma ideia do clima da banda: 
“Salvação pela macrobiótica, Nepal, 
Xmas Blues” (Fredera); os anglicizados 
“Hey Man, Make believe waltz”, Poison, 
Super God (Zé Rodrix); “Armina, A nº 
2, Nova estrela, A matança do porco” 
(Wagner Tiso). A banda acompanhou Gal 
Costa, Sueli Costa, Carlinhos Vergueiro 
e participou do filme Nova Estrela. Foi 
uma carreira curta, pouco mais de três 
anos, mas cortou fundo – no melhor estilo 
daquela década dinâmica.

O Som Imaginário fez fortuna crítica e 
deixou saudades no público. Quarenta 
anos depois da sua dispersão, o CopaFest 
o traz de volta com um verdadeiro dream 
team: os inteiríssimos Wagner Tiso, Tavito, 
Nivaldo Ornelas, Luís Alves, Robertinho 
Silva e o caçula hermano simpatizante 
Victor Biglione. Amantes da música – e da 
vida – não percam esta noite, vai ser uma 
autêntica poeira de estrelas.

*Som Imaginário: Gentilmente cedido 
pela Trem Mineiro Produções Artisticas
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O sopro da vida

O nome é Raul. Voltado para o espelho, 
lê-se LUAR. A 23 de agosto de 1934 nasce 
no Rio, o Rio elétrico dos anos 30, João 
José Pereira de Souza, que o mundo viria 
a conhecer como Raul de Souza. Ninguém 
sabia ainda, mas estava surgindo um novo 
luar, não no sertão, mas no morro, no 
asfalto, nas praias e montanhas da Cidade 
Maravilhosa.

E o Rio de Janeiro continua lindo, continua 
indo. 1950: foi nesse ano já distante que 
esse garoto de 16 anos, nascido em Campo 
Grande e criado em Bangu, começou a 
tocar trombone. Na verdade ele queria 
um saxofone, mas o pai, um modesto 
pastor evangélico, deu-lhe um trombone, 
porque o dinheiro que tinha não era 
suficiente para comprar um sax.

Raul de Souza 
Quinteto

POR EUDORO AUGUSTO
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Foi assim que nasceu essa 
autêntica lenda da música 
brasileira. “Nunca fui de estudar. 
Era tudo de ouvido. Eu escutava 
a música que vinha da casa do 
vizinho e já entrava no tom.” 

O jovem músico aprimorou seu 
dom natural e adquiriu experiência 
tocando em bailes e gafieiras. Seu 
nome começou a chamar atenção 
quando ganhou, por mais de uma 
vez, a nota máxima no famoso 
programa de calouros de Ary 
Barroso, na Rádio Tupi.

Nos anos 1970, o nome e o estilo 
de Raul de Souza ultrapassam 
as fronteiras do Brasil, quando 
ele toca com Sérgio Mendes, 
Airto Moreira e Flora Purim, 
além de Milton Nascimento. Em 
1974, lança o álbum Colors, com 
arranjos do também lendário 
trombonista J. J. Johnson e 
participações do saxofonista 
Julian “Cannonball” Adderley e 
do baterista Jack de Johnette. 

Na época, participou também 
de discos de Sonny Rollins, 
Hermeto Pascoal e Cal Tjader.

Em Raul a música é experiência, 
vivência, não teoria. Ele dá 
bom-dia às notas: “Ah, sim, 
você é o si bemol. E você deve 
ser o ré maior. Prazer, Raul 
de Souza.” Música é essência. 
Escassez e abundância. Serena 
tempestade. Inesperada 
calmaria sob relâmpagos 
de ânsia.

Espontâneo, instintivo e 
profundamente brasileiro, 
Raul transita à vontade pelo 
amplo território do jazz, sendo 
reconhecido como um dos 
melhores instrumentistas 
do mundo pela crítica 
internacional (Downbeat, 
Rolling Stone, etc.). Quando 
ele respira fundo e solta seu 
sopro de vida, o Brasil bota 
a boca no trombone.
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Novíssimos
CopaFest 

O Concurso de Novos Talentos do 
CopaFest 2013 comprova que no 
Brasil se produz música de qualidade 
e em considerável quantidade. Foi 
essa a constatação dos organizadores 
do festival ao receber inscrições de 
mais de 120 grupos para concorrer a 
uma vaga na programação.

O grande vencedor foi o Duo Elo, 
que executa arranjos refinados de 
composições consagradas da música 
popular brasileira com piano e violão.

POR LEO MOREL
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Porém, uma parceria com o Studio RJ 
viabilizou a apresentação dos outros três 
finalistas, através do evento Novíssimos 
CopaFest Jazzmania. São eles:

O Quarteto Coda é formado por 
talentosos instrumentistas que possuem 
vasta experiência, acompanhando 
artistas como Leo Gandelman, Mart’nália 
e Guinga. Ricas harmonicamente, suas 
músicas merecem ser ouvidas pelos 
admiradores da música instrumental,  
como “Trem para o Brasil”.Q
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Destacando-se por arranjos 
complexos e de bom gosto, o 
grupo Brasilidade Geral apresenta 
composições que transitam por 
diversos ritmos com extrema 
competência, explorando muito bem 
os metais. A bela e intensa “Suíte 
Brazuca” é uma prova disso.
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Thiago José Carreri e seu quarteto 
executam composições arrojadas 

e criativos arranjos, explorando 
estilos como bossa nova e valsa, 

com uma roupagem jazzística. Seu 
quarteto é composto por excelentes 

instrumentistas com grande 
entrosamento musical, algo explícito, 

por exemplo, na música  “Correria”.

Quarteto
Thiago Carreri

Essa rica leva de grupos instrumentais 
comprova que existe música de 
qualidade sendo produzida por 
aqui. É preciso pesquisar longe dos 
holofotes do mainstream para se 
deparar com potenciais talentos 
da nossa música. Sorte termos o 
CopaFest para apresentá-los ao 
grande público!



29OUT. TERÇA
21h30 

QUARTETO CODA
QUARTETO THIAGO CARRERI
BRASILIDADE GERAL

TOMÁS IMPROTA
Tomás Improta – Piano 
Tony Botelho – Contrabaixo
Daniel Serale – Vibrafone
José Arimatea – Trompete
Levi Chaves – Clarineta, clarone e saxofone
Ricardo Costa – Bateria
Bingo Araujo – Percussão
e a participação de Virgínia Rodrigues

RAUL DE SOUZA QUINTETO
Raul de Souza – Trombone e  Souzabone
Glauco Solter – Contrabaixo
Mario Conde – Guitarra e Cavaquinho
Serginho Machado – Bateria
Fabio Torres – Piano  

SOM IMAGINÁRIO
Wagner Tiso – Maestro – piano 
Robertinho Silva – Bateria e percussão
Tavito – 2 tipos de violões
Nivaldo Ornelas – Sax/flautas
Luiz Alves – Contrabaixo 
Victor Biglione – guitarra

MAX DE CASTRO (guitarra)
Bateria – Bruno Marques
Baixo – Robinho Tavares
Teclado – Marcelo Maita
Percussão – Marcio Forte
Sax barítono – Denilson Martins
Trumpete – Sidmar Vieira
Trombone – Jorginho Neto

BONDESOM
Yuri Villar – Saxofones
Pedro Mann – Baixo
Antonio Guerra – Teclado
Pedro Silveira – Guitarra
Matias Zibecchi – Percussão
Gabriel Guenther – Bateria

DUO ELO
Cainã Cavalcante – Violão
Thiago Almeida – Piano e Escaleta

BRASILIDADE GERAL
Rafael Rocha – Trombone
Roger Rocha – Saxofone alto/tenor/soprano
Bruno Santos – Trompete/Flugelhorn
Josué Lopez – Saxofone tenor/Flauta
Daniel Freire – Saxofone barítono
Joabe Reis – Trombone
Hugo Maciel – Baixo elétrico
Renato Rocha – Bateria

QUARTETO CODA
Piano, Arranjo e Composições – Antônio Guerra
Violão, Arranjos e Composições – Jean Charnaux
Contrabaixo Acústico – Pablo Arruda
Bateria – Felipe Moura

THIAGO CARRERI QUARTETO
Guitarra – Thiago Carreri
Baixo – Felipe Côrtes
Bateria – Paulo Almeira
Piano – Murilo Barbosa

Noite Jazzmania - StudioRJ

01NOV. SEXTA
22h 

TOMÁS IMPROTA
Interpreta DORIVAL CAYMMI 
Convidada VIRGÍNIA RODRIGUES 

23h30 

RAUL DE SOUZA 
QUINTETO
Lounge com VINIL É ARTE

02NOV. SÁBADO
22h 

O BAILE  
MAX DE CASTRO
Homenagem a ÉRLON CHAVES

BONDESOM

VINIL É ARTE

31OUT. QUINTA
22h 

WAGNER TISO  
& SOM 
IMAGINÁRIO 
abertura 

DUO ELO 
Seleção NOVÍSSIMOS COPAFEST

Lounge com VINIL É ARTE



ANÚNCIO

É por aqui 
que a gente   

chega lá.

A CCR TEM MUITAS LIGAÇÕES COM VOCÊ. 
A MÚSICA É UMA DELAS.

CCR. Patrocinadora do CopaFest 2013, 
festival de música instrumental brasileira. 

Mais informações: www.ccr.com.br 
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