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JOÃO ROCK
A banda deixa sua marca em um dos
maiores festivais de música do país

VÍDEO CLIPE

Miséria
Pouca é Bobagem
Música gravada em meio as reivindicações populares de 2013
DE SÃO SEBASTIÃO PARA O MUNDO
Sr. Bamba em coletânea INTERNACIONAL

Undeground Music Coalition

2º DISCO

#musicalidade&respeito

Banda anuncia gravação do segundo álbum

Turnê 2014

Mais de 70 shows
Fotos com a galera

Mais um ano de muito trabalho

Nesta segunda edição, fãs, amigos e leitores poderão acompanhar e comemorar as conquistas de mais um ano de Sr. Bamba. A frase da música “Mente Evoluída”, faixa 5 do disco
“Os Bons Filhos à Casa Tornam”, ...Na lida a gente cuida e o pensamento vem...traduz como
vem sendo a trajetória dessa família, que sonha, cria, faz acontecer e divide com vocês.
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VÍDEO CLIPE
Em meio aos shows em Ilhabela, São Paulo e São Sebastião, a
banda iniciou a gravação de seu
segundo vídeo clipe oficial, desta vez com a música “Miséria
Pouca é Bobagem”, composta
por Renatera e gravada durante o período das reivindicações
contra o aumento das tarifas de
ônibus em 2013, onde os poderes Executivo e Legislativo foram colocados contra a parede
pela população.

Miséria Pouca é Bobagem

“Cola na banca e
chama os irmãos
Fazemos parte de
uma conexão
Cabeça feita
inteligência e

O vídeo clipe foi gravado na Arena Clube do Skate em São Paulo,
com a participação dos skaters Dário Brancolini, Paulinho Barata,
Guilherme Gonçalves, Fernando do Carmo e Steban Fernandez...

coragem
Miséria pouca
pra noiz é

bobagem”

... e assim como o primeiro vídeo oficial da banda, é exibido no programa Madrugada Vanguarda, da Rede Vanguarda de TV, grupo de
emissora afiliadas à Rede Globo de Televisão.

“Não perca sua cabeça, não mude invente...
Não faça como eles, faça sempre diferente
Se a gente chega junto, aí treme, não mente.”

JOÃO ROCK
Em abril de 2014, com a música “Andando em Círculos” a banda inscreveu-se no Concurso João Rock, que elegeria o grupo para abrir a
maratona de shows “non stop” do evento, um dos maiores festivais
de música do país, que teve sua primeira edição em 2002 e desde
então, torna Ribeirão Preto a Capital anual do Pop Rock.
Na primeira etapa do concurso, em parceria com
a 89 FM, a banda sebastianense precisava, entre 1300 inscritas, estar entre as 10 bandas mais
votadas através da internet, para então chegar a
avaliação do júri técnico, composto pelo músico
Supla, pelo músico e comunicador Tatola (um
dos grandes nomes da 89 FM Rádio Rock de São
Paulo, emissora líder de audiência no segmento
na capital), Junior Camargo (diretor da 89 FM),
Max (diretor da Difusora FM de Ribeirão Preto),
além de representantes da Multishow e da organização do evento.

“entre 1300 inscritas,
estar entre as 10
bandas mais votadas”

entre 1300 inscritas, estar entre as 10 bandas
mais votadas

Em busca dos votos, integrantes e
produção, uniformizados, percorreram as escolas, contando sobre o
trabalho da banda e a participação
no concurso. Como os votos eram
computados pela internet, a dificuldade de acesso prejudicava a captura
dos mesmos, o que levou boa parte
da equipe ao desânimo e vontade
de desistir. Foi então que Renatera
(vocalista) e Carlos Bossolani (violão) reuniram a galera, na casa de
Mindu K, na época integrante da
banda, e numa conversa motivadora decidiram partir pra vitória.
“Fomos às ruas, ao comércio, escolas, faculdades, às cidades vizinhas, pedimos votos em tudo quanto foi
lugar, nos shows, experiência única, venci barreiras. Tivemos ajuda de tudo quanto foi lado, dos amigos,
da família, dos parentes”, relata Renatera.
Às 23:00 horas do dia 10 de maio, último dia de votação, a banda subiu ao palco do Estaleiro Bar em
Ilhabela, onde pode comemorar a conquista. “Estamos entre as 10, vitória total, consequência de união
e esforço, chegamos lá, sensação de dever cumprido”, declara Betto Peixoto, baterista.

“Tivemos ajuda de tudo quanto foi lado,
dos amigos,
da família, dos parentes.”
Vencida esta etapa do concurso, restava aguardar a votação dos jurados. A disputa foi bem apertada,
segundo a organização do evento. “A pontuação dos três primeiros colocados ficou muito próxima, a
qualidade musical dos 10 mais votados surpreendeu os jurados. Bem perto do Sr. Bamba, ficou, em segundo lugar, Museu do Esquecimento e em terceiro, Os Ribeiras. Todas as bandas com grande potencial
para crescer no cenário musical brasileiro.” declarou Marcelo Rocci, Diretor Artístico do festival.
Por este feito, além da abertura do Festival de 2014, se apresentando para um público de mais de
40.000 pessoas, a banda recebeu da Câmara Municipal de São Sebastião, Moção de Aplausos e Reconhecimento, por promover o nome do município de São Sebastião no cenário musical nacional.

“O Sr. Bamba esta aberto para participar de tudo que for em
prol da cultura de São Sebastião.” declara o músico Renatera.

Sr. Bamba participa de Coletânea Internacional

Já que “Seguem os passos...”, a música “Andando em Círculos”, levou a banda ainda mais longe. Escolhida para integrar uma coletânea realizada pela UMC – Underground Music Coalition, comunidade
que busca a captação de bandas e artistas afim de total propagação e divulgação dos projetos no mundo todo, a faixa 7 do primeiro álbum da banda, “Os Bons Filhos à Casa Tornam”, passou também a
integrar o disco “Liberation Through Music, Vol 1” que foi prensado e também disponibilizado para
download gratuito na internet, atingindo picos de acesso em países como Alemanha, Croácia e Russia.
“Fiquei bem animado com o convite, pois seria uma grande oportunidade de divulgar nosso trabalho.” declara Bruno Nogueira, guitarrista da banda, que apresentou o trabalho à Daniel Frost, fundador da comunidade no Facebook, de quem partiu o convite.

Essa participação também rendeu uma matéria na revista digital Zero Signal Magazine dos EUA,
voltada à cobertura de projetos, trabalhos artítisticos e novidades tanto na música, como no cinema,
teatro, televisão entre outros.
Na matéria, a música da banda foi citada como o grande diferencial na coletânea, por ser a única entre
as escolhidas com estilo diferente do predominante na coletânea, o rock e metal.“ Foi ótimo escutar,
algo além do rock e metal nesta comunidade”, diz Jim Dodge autor da matéria.

Plantando a semente...
O trabalho realizado na captura de votos
para o Concurso João Rock aproximou a
banda do universo estudantil.
Com esta aproximação, algumas parcerias
foram firmadas, uma delas com a ETEC de
São Sebastião. Além de algumas apresentações nas dependências da escola, a banda participou de outros eventos ligados à
instituição, como a SIPATEC e ETEC Show
2014, neste último assumindo também a
direção de palco e musical do evento.

A banda realizou apresentações também na ETEC de Caraguatatuba e nas escolas Professora Maria José da Penha Frugoli, no bairro
da Enseada, EM Walfrido Maciel Monteiro, no Morro do Abrigo,
ambas em São Sebastião.

“Muito feliz em tocar pra essa molecada,
sempre que possível faremos isso,
bom demais.”, descreve Renatera.

Turnê 2014
Foram muitos desses os recados na conversa
oficial da produção em 2014, meio de comunicação entre músicos e produção para agendamentos de ensaios e outros compromissos
da banda. Com mais de 70 shows realizados
no ano, a convivência entre os músicos foi intensa e a união da banda ainda mais fortalecida.

As atividades da banda acontecem diariamente, em meio a ensaios, gravações, manutenção dos equipamentos e estúdio, criação e diagramação de material promocional, venda de shows, divulgação e etc, já que
tudo é realizado pelos músicos e produção. Os dias de show, são como dias de festa pra a equipe, dias de
comemoração.

Gostamos do que fazemos, cada um na sua função,
com certeza um dos motivos da energia desse
projeto.”, diz Pê Souza, produtora da banda.

A Dus 13 Produções
agradece à todas as Casas
que abriram espaço pra
nossa arte e ao público
que compareceu, a quem
dedicamos nosso melhor.

“Quem gosta de rock levanta a
mão!” Foram essas as palavras
pronunciadas pela locutora oficial do Verão Show, Damares
Oliveira, ao anunciar a entrada da banda no palco da Rua
da Praia em São Sebastião. Encerrando a turnê de 2014 com
mais de 70 shows, a banda sebastianense abriu o Verão Show
2015, levando seu som caiçara,
com muito rock além da mistura bamba de reggae, hip hop
e samba. O show, que durou
aproximadamente duas horas,
contou com a participação de
outros artistas da cidade, como
o grupo de maracatu ODÉ da
Mata, Diego Sousa, Gervásio
Brito, Pedro Henrique Dias, os
BBoy’s Igor de Andrade Oliveira e Clayton Gonçalves, além
dos esportistas Netto Moura,
Odarci Teco Nonato e JP, respresentando surf e o skate sebastianense.

Verão Show 2015

“Quem gosta de rock levanta a mão!”

No início de 2015, uma mudança importante aconteceu no grupo.
O baixista e parceiro de Renatera no projeto,
Mindu K, despediu-se da banda. “Foram quase dois
anos onde me dediquei de coração e consequentemente colhi resultados maravilhosos. Hoje saio
como um homem mais realizado e experiente para
seguir meus caminhos. Somente por isso já foi mais
do que válido.” O baixista abre espaço para o mais
novo integrante do grupo, Caratu, que com 22 anos,
assume o grave da banda.

DISCO 2

#musicalidade&respeito

Vem aí... #musicalidadeerespeito
E o grupo segue com a produção de seu segundo álbum, intitulado de
#musicalidadeerespeito.
As gravações e mixagem das faixas do novo CD, diferentemente do primeiro disco,
acontecem perto de casa, no estúdio E-Brasil em Caraguatatuba. O novo projeto, que
trará faixas inéditas, escancara ainda mais a identidade da banda, com letras fortes e som
diferenciado. Edgar Smith, proprietário do estúdio, conta que conheceu o trabalho da
banda quando recebeu seu primeiro álbum, “Os Bons Filhos à Casa Tornam”, de presente de um amigo e que na ocasião ficou muito feliz em saber que a banda era da sua
região. “Mais feliz agora em fazer parte desse novo projeto, músicas iradas! Nas gravações... só diversão.” – comenta.
Fará parte também do disco, a faixa “Samba do Avesso”, produzida e gravada em
parceria com o músico Marcelo Cotarelli, ex Funk Como Le Gusta, com a participação dos
músicos Mário Eugênio no violão 7 cordas e Gil Brown nas percussões. A parceria com
Cotarelli aconteceu através de um convite do mesmo ao grupo, depois de assistir a uma
apresentação da banda em Ilhabela, cidade onde hoje reside o músico.
“Vi naqueles Bambas não apenas uma banda de entretenimento, mas também um
empreendedorismo em respeito a música e a empresa que ali se postava.” – Marcelo Cotarelli
Falando em empreendedorismo e parceria, a Dus 13 e C3 Produções trabalham na
gravação do videoclipe da mesma faixa, “Samba do Avesso”, e é grande a expectativa
para o lançamento.
Integrará também o novo projeto, a faixa Brother’s e Irmãos, que conta com a
participação marcante do músico Bruno Serroni no violoncelo.
Aguardem um álbum com muito groove e idéia, com som pra todo gosto, a cara dos
Bambas...do Litoral para o Mundo!
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aça parte dessa Família!
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