AMILTON GODOY e GABRIEL GROSSI
VILLA LOBOS POPULAR - 10 anos
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Prelúdio nº4 – Bachianas Brasileiras (Villa-Lobos)
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Polichinelo (Villa-Lobos)
Bachianas nº5 – Cantilena (Villa-Lobos)
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Batida Diferente (Mauricio Einhorn)
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Rio Vermelho (Milton Nascimento)
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Pout Pourri Folclore Brasileiro

VIDEOS: (Clique em cima de cada vídeo e assista)
EPK:
https://www.youtube.com/watch?v=2L_cLg8NF_k&t=14s

OUÇA O CD:

+SOBRE:
#AMILTON GODOY – www.amiltongodoy.com

Amilton Godoy nasceu em Bauru (S. Paulo). Participou e venceu importantes concursos de piano a longo de sua
carreira. Com Rubens Barsotti (bateria) e Luiz Chaves (baixo), participou da formação, em 1964, do hoje histórico
Zimbo Trio, grupo que gravou 51 discos e aonde apresentou-se em mais de 40 países. Com o fim do Zimbo Trio em
2013, Amilton segue agora com seu próprio trio com Edu Ribeiro (bateria) e Sidiel Vieira (baixo).
Zimbo Trio gravou, fazendo música instrumental brasileira, sozinhos ou ao lado de cantoras como Elis Regina (no
programa O Fino da Bossa) e Elizeth Cardoso (no Bossaudade, parceira de 20 anos). Viajaram o mundo
protagonizando seu samba jazz com improvisos contagiantes, conquistando reconhecimento nacional e mundial.
Baden Powel, Milton Nascimento, Wilson Simonal, Jair Rodrigues , Jacob do Bandolin são alguns dos grandes
mestres que estiveram ao seu lado em sua trajetória.
Como maestro e arranjador, produziu diversos álbuns, entre eles dos da coleção Piano Solo Compositores
Brasileiros. Como solista, é considerado um dos maiores pianistas do mundo e atuou como convidado de orquestras
regidas por maestros como Júlio Medaglia, Chiquinho de Moraes e Simon Bleche e me 2019 do maestro Tiago
Costa ao lado da Orquestra Jovem Tom Jobim.
Em 1973, com Barsotti e Chaves e o baterista João Ariza, fundou, em S. Paulo, uma das mais importantes escolas de
música do Brasil, que já formou mais de 30 mil alunos, o CLAM (Centro Livre de Aprendizagem Musical aonde hoje é
único diretor e responsável de uma extensa metodologia musical com dezenas de métodos editados.
Em 2012 Inicio um trabalho ao lado do jovem gaitista Gabriel Grossi o CD "Villa Lobos Popular" que segue
frequentemente em turnê ate os dias de hoje onde em 2022 completará 10 anos.
De 2013 a 2019 seguiu com um novo projeto ao lado da Flautista Lea Freire onde de 2017 a 2019 seguiu em turnê
internacional pelos EUA .
Em 2017, participou Do CD da Pianista Eliane Elias de Duo (dois pianos) onde recebeu a premiação do Grammy
Awards com o álbum Dance of Time, (Mejor Álbum de Jazz Latino).
Em 2020, em pandemia, participou de vários lives e shows online, como o #culturaemcasa e tambpem participou do
Festival Pianíssimo de Joneville em set/2020.
Em 2021, em comemoração aos seus 80 anos, foi premiado por uma série de 6 show on line, onde homenageou
grandes nomes como Villa-Lobos, Ary Barroso, Elis Regina , Elizeth Cardoso, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Baden
Powell, Edu Lobo, Chico Buarque, Carlos Lyra e Milton Nascimento.
E em outubro lançou o CD “ Amilton Godoy – 80 anos” contemplado pelo PROAC-EDITAL. Chegando assim, em
seu 67 Lp.
Neste primeiro semestre, foi homenageado pela Berklee College of Music e em novembro de 2021, ganhou mais
outra honraria, a medalha ‘CUSTOS VIGILAT’ por iniciativa do Vereador José Roberto Martins Segalla, a Câmara
Municipal de Bauru. A honraria, que foi criada em 1991, tem como objetivo destacar cidadãos, entidades e
empresas que tenham prestado relevantes serviços à comunidade bauruense. Neste caso, a medalha foi entregue
pelo reconhecimento internacional de Amilton como um dos mais importantes pianistas, compositores e
arranjadores do Brasil.

#GABRIEL GROSSI – www.gabrielgrossi.com
Gabriel Grossi é considerado um dos melhores Harmonicistas do mundo e um dos instrumentistas mais importantes
da música brasileira. Tem carreira solo bem estabelecida dentro e fora do país, é um prolífico produtor, compositor e
está sempre envolvido em importantes projetos.
Foi integrante do Hamilton de Holanda Quinteto, conjunto vencedor do prêmio da Música Brasileira em 2007 e
finalista do Grammy Latino por três vezes consecutivas. Também foi parceiro frequente do saudoso e consagrado
clarinetista Paulo Moura, com quem atuou de 2003 até seu falecimento. No ano de 2004, também gravou CD e DVD
com as cantoras Zélia Duncan e Beth Carvalho, com as quais trabalhou durante muito tempo.
Seu disco de estreia, “Diz Que Fui Por Aí”, recebeu elogios pela concepção musical, composições e arranjos. O
segundo, “Afinidade” gravado em 2005 foi em duo com o grande violonista Marco Pereira, e o terceiro, “Arapuca”
(inspirado no universo do forró) também

conquistou crítica e o público, mostrando que é possível aliar a tradição da música instrumental com o gosto
popular, levando o nome de Gabriel para um amplo reconhecimento.
Em 2008, formou seu trio com os instrumentistas Guilherme Ribeiro (piano) e Sérgio Machado (bateria). Com essa
formação gravou “Horizonte”, álbum preparado durante
a turnê que realizou com o lendário trombonista Raul de Souza. Em 2011, lançou o CD “Zibididi” com o premiado
guitarrista Diego Figueiredo, álbum composto exclusivamente por temas autorais.
Já em 2012, Gabriel lançou mais dois trabalhos, “Villa Lobos Popular”, em duo com o pianista Amilton Godoy,
patrimônio da música brasileira e líder do icônico Zimbo Trio e o CD “Realejo” com o acordeonista Bebe Kramer. Em
2013 gravou “Urbano”, com temas autorais e uma proposta moderna dentro do universo do Jazz Rock.
No início de 2015 foi chamado pelo consagrado jornalista e produtor francês Remy Kopakopul para fazer a direção
musical, produção e arranjos do musical “K Rio K ” em Paris. Essa peça fala da relação Rio-Paris dos anos 20. O
espetáculo foi um sucesso.
Em 2016 lança em parceria com o violonista Félix Júnior o disco “Nascente”, em homenagem à Guinga e Hermeto
Pascoal. Em 2016 também produziu dois discos em homenagem aos seus mestres da harmônica: Toots Thielemans e
Maurício Einhorn. No projeto “We do it out of love ”. Gabriel e seu parceiro Alex Rossi juntaram diversos
harmonicistas de vários lugares do mundo para prestar essa homenagem e entregaram o disco pessoalmente ao
homenageado Toots Thielemans em seu aniversário de 94 anos. Já na homenagem “Viva Maurício Einhorn” Grossi
se juntou com seu parceiro Pablo Fagundes e convidaram mais de vinte e seis gaitistas brasileiros para gravar um
disco
duplo brindando a obra do grande Maurício Einhorn.
Em 2017, gravou seu quinto disco com Hamilton de Holanda Quinteto, homenageando Milton Nascimento e
comemorando os dez anos de existência do grupo. Também gravou na Espanha em Barcelona pelo selo Temps
Records um disco em duo com o violonista e antigo
parceiro Jurandir Santana chamado “Conexões “.
Em 2018 lançou o CD e DVD “ #Em Movimento ao vivo ” uma homenagem de Gabriel Grossi a vários de seus ídolos
que o transformaram no músico que é hoje. Para esse projeto ele compôs várias músicas dedicadas a cada um deles
e é também uma reverência aos artistas e colegas de sua geração e aos novos instrumentistas e compositores que
têm dado ainda mais força para a música instrumental feita no Brasil. Nesse show/gravação ao vivo, Grossi convida
duas de suas principais referências: Hermeto Pascoal e Maurício Einhorn.
Em 2021 lança dois álbuns pelo selo audio porto. Seu décimo segundo disco chamado: “ RE DISC COVER “ que é
uma releitura super inovadora de clássicos do pop e rock com seu novo quarteto composto por Michael Pipoquinha (
baixo ), Sérgio Machado ( bateria ) e seu grande parceiro Eduardo Farias ( piano ). Gabriel divide a produção e
arranjos com Eduardo Farias nesse projeto que está tendo uma enorme repercussão.
Na sequência vem o álbum ” Plural “, seu décimo terceiro disco. Nesse novo projeto, Grossi destaca mais seu lado
de compositor, letrista e produtor reunindo um elenco de parceiros e grandes nomes do cenário nacional e
internacional para interpretar suas canções: Lenine, Jacob Collier, Ed Motta, Seamus Blake, Anat Cohen, Hermeto
Pascoal, Omar Sosa, Leila Pinheiro, Zelia Duncan, Yamandu Costa, entre outros
Com treze discos em seu nome, inúmeras gravações e shows em todos continentes, participações e parcerias com
grandes nomes da música nacional e internacional, tais como: Hermeto Pascoal, Chico Buarque, Milton Nascimento,
Jacob Collier, Snarky Puppy, Winton Marsalis, Djavan, Ivan Lins, Ed Motta, João Donato, Guinga, Lenine ,
Dominguinhos, Dave Mathews entre vários outros, Gabriel se consolida como um dos maiores nomes da harmônica
no mundo e um dos instrumentistas e compositores mais talentosos e importantes da música instrumental Brasileira,
tendo amplo reconhecimento e reverência do grande público e dos que mais conhecem do assunto:

“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 domínio da linguagem brasileira”
Toots Thielemans.

“É um gaitista espetacular, um músico de forte personalidade movido por uma enorme paixão pela gaita e pela
música, me encho de orgulho em ter participado deste brilhante CD (Diz Que Fui Por Aí)”
Mauricio Einhorn, seu ex-professor.

Classificação Indicativa
Livre

Duração do Show
75’

Ficha Técnica
Amilton Godoy – direção musical, arranjos e piano
Gabriel Grossi – arranjos e harmônica
Dani Godoy - produção
Luiz Ferreira “Carioca” - Som
Silvestre Garcia - Luz

ROOM LIST
Amilton Godoy e Luiza Godoy (casal)
Gabriel Grossi (Single)
Dani Godoy (Single)
Luiz Ferreira (Single)
Silvestre Garcia (Single)

VILLA LOBOS POPULAR – AMILTON GODOY e GABRIEL GROSSI
INPUT
Input

Instrumento

Mic / DI

1

Piano

SM58

2

Voz piano

SM58

3

Harmonica

Sm58/DI (rack efeito)

4

Voz harmonica

Sm58

Equipamento:
Quant.

Definição:

1

Piano de cauda ou meia cauda, afinado e previamente aprovado pela
produção. (NÃO ACEITAMOS PIANO ¼ DE CAUDA)

1

Banco de piano com altura ajustável

1

Estante de Partitura

2

Mesa/cubo para apoiar água

1

Banco alto para gaita

1

Mesa de apoio para o rack de gaita (musico leva o seu)

4

Vias de monitor

2

técnicos de som (monitor/PA)
Luz para show
PA system and mixing console
12 input mixer

Camarim para 5 pessoas

MAPA DE PALCO

Contato
Dani Godoy +5511996166632 | danidgodoy@gmail.com

