PLURAL
Um projeto que celebra 21 anos de carreira
do harmonicista, compositor e produtor
Gabriel Grossi. Uma comemoração que
envolve importantes parcerias ao longa
de sua sólida carreira no cenário nacional e
internacional. Esse álbum destaca não
somente seu já conhecido virtuosismo, mas
principalmente seu lado de compositor,
letrista e produtor. grossi vai ao encontro de
diversos artistas nacionais e internacionais
oriundos de várias culturas em busca de
um intercâmbio sonoro único.
A construção de uma atmosfera musical
a partir da junção de diferentes sotaques,
composições inéditas, o cuidado único com
a produção , sua marcante assinatura e a
dos convidados constroem o universo
“plural” o título do novo projeto de Gabriel
Grossi. Nessa jornada, grossi conta com
grandes nomes da música brasileira e
mundial tais como: Lenine, Ed Motta, Jacob
Collier, Hermeto Pascoal, Yamandu costa,
Leila Pinheiro, Vítor Chaves, Anat Cohen,
Omar Sosa, Zelia Duncan Jacob Collier e
Seamus Blake. Todos esses consagrados
artistas gravaram composições inéditas do
Gabriel e estarão se apresentando ao lado
dele nos mais diferentes formatos,
tais como: participações especiais
como convidados de seu grupo,
em trio ou em duo.
(A escolha dos convidados ﬁcam a cargo do
contratante, da disponibilidade dos artistas,
do perﬁl e das ideias musicais).
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PLURAL
CD's REPERTORY
1- Hermanos (Gabriel Grossi)
com Yamandu Costa
2-Chamego no Salão (Gabriel Grossi |
Gabriel Moura) com Lenine
3- Nosso Amor Vadio (Gabriel Grossi)
com Zélia Duncan
4- Banzo (Gabriel Grossi)
com Omar Sosa
5- Onde Nascem as ondas (Gabriel
Grossi | Daniela Rezende) com Ed Motta
6- #EmMovimento (Gabriel Grossi)
com Jacob Collier e Seamus Blake
7- Nossa Valsa (Gabriel Grossi | Felix Jr |
Flávia Singui) com Leila Pinheiro
8- Zibididi (Gabriel Grossi |
Vítor Chaves, Diego Figueiredo)
com Vítor Chaves, Diego Figueiredo
9- Paisagem (Gabriel Grossi)
com Anat Cohen
10- Botero (Gabriel Grossi | Dudu Farias )
com Dudu Farias
11- Teresa e Catarina (Gabriel Grossi |
Hermeto Pacoal) com Hermeto Pascoal

“Gabrielzinho é o maior
do mundo tocando seu
instrumento.
Ele toca a verdadeira
música universal”
Hermeto Pascoal

"Fiquei muito impressionado
com Gabriel Grossi, é um
gaitista que toca com enorme
facilidade, um músico de
grande explosão. Também
ﬁquei admirado com suas
composições e seu domı ́nio
da linguagem brasileira”
Toots Thielemans

