ATRAÇÕES – RIO DAS OSTRAS JAZZ E BLUES 2015

ROBBEN FORD
Robben Ford é simplesmente um dos maiores guitarristas de todos os tempos. E pode ser
encontrado facilmente em qualquer lista dos 100 maiores guitarristas da História. Sua combinação
de blues com influência do jazz e do rock, influenciou milhares de guitarristas e definiu um dos
sons mais marcantes de Los Angeles, uma das mecas da indústria da música. Formou com seus
irmãos a Charles Ford Band, gravou ao lado do lendário Jimmy Witherspoon, fez parte dos grupos
de Miles Davis nos anos 80, em sua fase elétrica; do L.A. Express, liderado pelo saxofonista Tom
Scott; do Yellow Jackets; além dos excelente trabalhos com Michael Landau e Larry Carlton.
Na década de 1990, quando lançou os álbuns sob o nome Robben Ford e the Blue Line, consagrou
definitivamente sua música, recebendo ao todo cinco indicações ao Grammy Awards.
http://robbenford.com/
https://youtu.be/AS8DqS4KYo4

OMAR HAKIM
Omar Hakim é um baterista norte-americano proeminente que desenvolveu sua carreira
no jazz, jazz fusion e música pop. Amplamente aclamado por sua versatilidade, capacidade
tecnológica e groove, é um dos bateristas mais bem sucedidos dos últimos 40 anos. Hakim tem
colaborado com dezenas de artistas, incluindo George Benson, Lionel Richie, Chaka Khan, Anita
Baker, Bobby McFerrin, John Scofield, Urban Knights, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Celine
Dion, Jewel, J-Lo, D'Angelo, Mariah Carey e Madonna, entre outros.
Omar Hakim ganhou grande notoriedade quando se tornou parte do “Weather Report”, importante
banda de Jazz fusion; e depois acompanhando a grupo de Sting no premiadíssimo “Bring of the
Night”.
Casado com a pianista Rachel Z, com quem formou o Trio of Oz, vem ao festival com Jerry Brooks
no baixo; Bob Franceschini no saxtenor; Rachel Z e Scott Tibbs nos teclados e Nick Moroch na
guitarra.
http://omarhakim.com
https://youtu.be/BUA7L5gcs4A

INCOGNITO BAND
O grupo Incognito é um dos mais importantes nomes do movimento Soul Jazz no mundo. Liderado
pelo cantor, guitarrista e compositor Jean-Paul 'Bluey' Maunick, possui uma longa e consistente
carreira. Com mais de 30 anos de estrada o grupo continua referência no gênero. A longevidade do
Incognito, segundo “Bluey”, tem a ver com o seu repertório. “Nossa música não se prende a uma só
época. É uma música que tem história.”
A banda, formada no início dos anos 1980 traz influencias de artistas como Stevie Wonder, Marvin
Gaye, Santana, Eart Wind & Fire e Kool & The Gang, entre outros. Seu primeiro disco foi lançado em
1981, e, desde então, o Incognito leva seu som por todo o mundo. Ao longo da carreira lançaram
mais de 20 discos.
Incognito é formado por Jean-Paul "Bluey" Maunick, guitarra e vocais; Tony Momrelle, Vanessa
Haynes e Katie Hector, vocais; Matthew Cooper, teclados e direção musical; Francisco Sales,
guitarra; Francis Hylton, bass guitar; Francesco Mendolia, bateria; Sidney
Gauld, trompete; James Hunt, saxofone; Alistair White, trombone e João Caetano, percussão.
http://www.incognito.org.uk
https://youtu.be/GN7xzifGmbk

MATT SCHOFIELD
Das terras que nos deram Jeff Beck e Eric Clapton, o inglês Matt Schofield é mais um nome de
expressão dos guitarristas na linha blues-rock.
Ainda garoto, aos 13 anos, já participava das gigs em sua cidade natal, Manchester, e aos 18 já se
tornava um guitarrista profissional. Se diz influenciado por B.B. King, Albert Collins, Stevie Ray e
Albert King e consegue mostrar muita originalidade na sua música fazendo muito uso da formação
de organ trio.
Já no seu disco de estreia - Trio, Live (2005, Nugene Records), teve o merecido reconhecimento da
crítica, e alcançou em 2010 o prêmio de álbum do ano pelo British Blues Awards com o disco Heads
Tails &amp; Aces (2009, Cadiz), que contou as participações do baixista Jeff “The Funk” Walker e do
baterista Alain Baudry. Foi o primeiro guitarrista britânico a ter um livro-dvd didático lançado pela
Hal Leonard.
Sua onda lembra muito o som do guitarrista Robben Ford pelo registro e timbre da sua guitarra
além de boa colocação vocal.
Por três anos consecutivos – 2010, 2011 e 2012 – Schofield recebeu o prêmio de melhor guitarrista
do ano pela British Blues Awards.
O Los Angeles Times destacou: “Em Schofield, o Reino Unido produziu o melhor guitarrista de blues
de qualquer país em décadas." Para a revista Guitar Vintage," O melhor bluesmen europeu da sua
geração”.
http://mattschofield.com
https://www.youtube.com/watch?v=mtvjNJIjkAw#t=12

CAROLYN WONDERLAND
Carolyn Wonderland é multi-instrumentista (guitarra, bandolim, acordeão, trompete e piano),
cantora e compositora. Mas é com a guitarra que ela incendeia suas apresentações repletas de
elementos do country, blues, rock e soul. As comparações com Janis Joplin são inevitáveis, mas
Wonderland possui uma pureza de tom que é só dela.
Wonderland cresceu em uma família musical e começou a tocar guitarra de sua mãe quando outras
meninas estavam vestindo bonecas. Seu primeiro álbum de sucesso foi Miss Understood. Depois
veio Peace Meal, produzido por um elenco estelar incluindo Ray Benson, Larry Campbell e
Fundação Monkee, Michael Nesmith. Live Texas Trio, lançado em 2015 é o seu primeiro álbum ao
vivo e reune apresentações no Antone, em Austin, Kessler Theatre em Dallas e Last Concert Café
em Houston.
Carolyn Wonderland conquistou muitos admiradores, entre eles, Eddy Shaver, Buddy Guy, Johnny
Winter, Shelley King, e Bob Dylan. Para Daniel Gewertz, do Boston Herald, "Um montão de Janis
Joplin, uma fatia de Stevie Ray Vaughan, e uma grande carga de individualidade soulful ... isso é
Wonderland. E ela pode escrever, também! ... Não admira que Dylan é um fã confesso. ".
http://carolynwonderland.com
https://www.youtube.com/watch?v=AFAeyU0GWWU#t=99

DWAYNE DOPSIE
Considerado um dos melhores acordeonistas da América, Dwayne Dopsie vem de uma das famílias
Zydeco mais influentes do mundo. Embora inspirado pela tradição, Dopsie desenvolveu seu próprio
estilo com uma leitura contemporânea da música Zydeco. Com 19 anos criou o seu grupo, os
Hellraisers. Dwayne e os Hellraisers levam os instrumentos e tradições de Zydeco para novos níveis
infundindo blues, soul e funk.
Dwayne nasceu em Lafayette, Louisiana e toca o acordeão desde sete anos. O desenvolvimento de
suas habilidades musicais atribui ao seu pai, Rockin 'Dopsie, pioneiro da música Zydeco.
http://www.dwaynedopsie.com
https://www.youtube.com/watch?v=iobcU7MijqE

ARTUR MENEZES
Aos 29 anos de idade e doze de carreira, Artur enezes não só toca guitarra, como compõe e
interpreta de forma tão peculiar que impressiona até os grandes mestres. Talvez por isso tenha
ficado conhecido como “o garoto prodígio do blues”.
Artur enezes estudou música na niversidade Estadual do Cear . orou em Chicago, onde
participou de jam sessions com John Primer, Linsey Alexander e Phil Guy, entre outros. Tocou em
bares como ingston ines, Smokey addy e atherina s. ravou dois discos com a banda norteamericana The Shakes, que prima pela tradição do blues elétrico. J no Brasil, integrou o pro eto
Harm nicas ercoblues com os gaitistas Nico Smoljan e Gonzalo Arraya. O guitarrista abriu o show
de Peter Mad Cat e de Buddy Guy no Brasil.
Com um extenso histórico de participação nos principais festivais do país, recém-chegado de uma
turn na Europa – onde foi headline do Augusti Bluus Festival (Est nia), além de sho s na
Inglaterra – Artur Menezes vem se destacando como um dos melhores músicos de sua geração.

No Rio das Ostras Jazz & Blues, Artur Menezes se apresenta com sua banda formada por Artur
Menezes, guitarra e voz; Wladimir Catunda, bateria; Nino Nascimento, baixo e Mateus Schanoski,
teclados.
https://www.youtube.com/watch?v=i9bYG5WDfy8

GABRIEL GROSSI QUARTETO CONVIDA ARISMAR DO ESPÍRITO SANTO
Gabriel Grossi é considerado um dos maiores representantes da harmônica no mundo,
desenvolvendo caminhos inusitados para a inserção de seu instrumento no rico universo da música
brasileira. Apesar de jovem, Gabriel tem uma trajetória extensa: além de carreira solo bem
estabelecida dentro e fora do país, com uma discografia que chega aos 8 discos com seu nome,
gravações e shows com grandes nomes da música nacional e internacional (entre eles, Hermeto
Pascoal, Chico Buarque, Ivan Lins, Leila Pinheiro, João Donato, Dave Matthews, Guinga, Lenine,
Djavan, Milton Nascimento, Dominguinhos, Maria Bethânia, Ney Matogrosso e Hamilton de
Holanda) e turnês ao redor do mundo, Gabriel coleciona um grande currículo, agregando
experiência ímpar.
Para apresentação no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, Gabriel e seu quarteto receberão no
palco Arismar do Espírito Santo, multi-instrumentista e ícone da música instrumental brasileira,
Referência em vários instrumentos, Arismar é um músico completo. Sua maneira de tocar e
compor, sob a força máxima da intuição e espontaneidade, harmonias inusitadas, improvisos
melódicos, ritmo contagiante e criatividade têm sido sua marca registrada. Os dois consagrados
artistas e representantes da música Brasileira farão esse encontro impar priorizando um repertório
autoral e homenageando outros grandes da nossa música.
http://gabrielgrossi.com
https://www.youtube.com/watch?v=TrRl3T0Rcf8

CRISTIANO CROCHEMORE & BLUES GROOVERS PARTICIPAÇÃO: LUIZA CASÉ
Cristiano Crochemore, guitarrista gaúcho radicado no Rio desde 1986, começou a tocar com o
guitarrista Bebeco arcia, fundador dos “ arotos da Rua”, umas das bandas pioneiras do rock and
roll brasileiro. No seu primeiro cd solo “Play it again“, mostrou uma combinação sonora entre os
poderosos licks de sua Stratocaster 72 e sua voz altamente expressiva, gerando um som
instantaneamente reconhecível.
Em 2012 e 2013, Cristiano faz o roteiro do blues nos EUA, passando por Chicago, e descendo até o
Mississipi. Cidades como Memphis, St Louis, Clarksdale, fizeram parte de uma grande experiência
na música do guitarrista. Tocou no Chicago Blues Fest de 2012 e 2013, e em muitas casas de blues
de grande tradição como Legend s e Rosa s em Chicago, BB s Jazz & Soups em St Louis, além de
Hambone Galery e Bluesberry Café em Clarksdale, MS.
No Rio das Ostras Jazz & Blues Festival Cristiano estará acompanhado pelos Blues Groovers banda
formada por Otávio Rocha do Blues Etílicos na guitarra, Ugo Perrotta e Beto werther
respectivamente baixista e baterista do Big Allanbik.
O show conta ainda com a participação especial da atriz e cantora Luiza Casé. Depois de ser
protagonista na novela "Malhação" (TV Globo) e ter participado do reality show "Geléia do Rock"

do Multishow, sendo vencedora do programa, a carreira dessa menina prodígio não para de crescer
e há dois anos ela vem se destacando no cenário Blues brasileiro. Maior revelação do último festival
de Blues do Circo Voador, o antológico palco que lançou os maiores nomes do Blues e Rock BR na
saudosa década de 80, Luiza vem trabalhando o seu primeiro CD solo com material autoral e
releituras de clássicos do gênero com muito Soul, Funk, R&B e Pop também, fortes influências
musicais da artista.
https://www.youtube.com/watch?v=Md2t6mr-DY8

SEGUNDO SET
Vencedor do concurso de bandas realizado pelo Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, em 2014, o
grupo Segundo Set, formado por Junior Muniz (Baixo), Diego Freitas (Bateria), Lucas Andrade
(teclado) e Bruno (Sax) se apresenta na 13ª edição do festival.
Segundo Set é um grupo de Jazz Fusion que mixa ritmos brasileiros a black music, ao blues, ao
reggae e ao jazz com uma pitada de elementos eletrônicos e música oriental.
https://www.youtube.com/watch?v=xYnUxoSe0eI

