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GHADYEGO CARRARO TRIO –  

CONCERT 

 

 
Ghadyego Carraro trio apresenta concerto autoral repleto de sonoridades que 

dialogam com gêneros da música popular brasileira, jazz e ritmos sul americanos.  
Voltado ao trabalho composicional que reúne obras dos seus mais recentes trabalhos, 
com muitas influências distintas. O seu repertório ainda reverência músicos como 
Alegre Corrêa, Astor Piazzolla, João Coltrane, Miles Davis, Dominguinhos, Egberto 
Gismonti, Tom Jobim, Hermeto Pascoal, entre outros. Nos últimos anos Ghadyego 
Carraro tem buscado uma maior aproximação com os gêneros sul americanos e da 
música de concerto, trazendo abordagens escritas para suas músicas, sempre 
associados há muitos espaços para a improvisação, este trabalho é um convite a novas 
experiências sonoras. 

 
 

 

Ghadyego Carraro Trio 
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MAPA DE PALCO 

STAGE MAP                                   

 

                                   

                                

                                                              

 

 

 

 

 

SEMI –CÍRCULO NO PALCO/ SEMI -CÍRCULO ON STAGE 

 

 

 

BATERIA/DRUMS 
GUITAR/ 
PIANO 
 

                                                                PLATÉIA/AUDIENCE   

 

 

    Necessidade de sonorização, conforme anexo; 

    Concerto valor: 3500,00 com nota via CNPJ da minha empresa 

     Espetáculo Livre: Jazz/clássico/regional 

     Duração: 75 min. 

     

 

   Informações: 

 

Ghadyego Carraro é músico profissional, pesquisador atuante e arranjador musical. Nos últimos anos tem se 

dedicado a pesquisa da música instrumental, refinando o trabalho de pesquisa e performance nos estudos de 

mestrado pela UFG e doutorado em andamento pela UPF, onde o foco tem sido a música brasileira e em especial a 

música sul-americana. Neste sentido o interesse está principalmente na música feita na fronteira do Rio Grande do 

 

CONTRABAIXO/      

DOUBLE BASS 
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NECESSIDADES TÉCNICAS/ TECHNICAL REQUIREMENTS  

Ghadyego Carraro trio: 

 

 3 VIAS DE MONITOR (1 CADA INSTRUMENTO) / 5-WAY MONITOR (1 EACH INSTRUMENT) 

 

BAIXO/BASS 

 1 amplificador de Baixo – Hartke / Ampeg ou similar  

 1 linha - baixo 

 1 Micro para falar com a plateia  

 

PIANO/ GUITARRA/GUITAR 

 1 cubo Fender 100w  

 1 linha - Guitarra 

 

BATERIA/DRUMS:  

 1 micro para bumbo 

 1 micro para chimbal  

 2 overs condenser (akg 414 ou similar)  

 1 micro para caixa  

 1micro de efeito 

 1 linha – bateria 

 

 

  Links: 

https://www.ghadyegocarraro.com/ - Site 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4rRf_JxsgGs – Live Ghadyego Carraro Group  
 
https://www.youtube.com/watch?v=JhDa2TTNfYI - Tribute 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a7GV5GA5fXI  - Live GAMM 
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GHADYEGO CARRARO - Release 

 

       Contrabaixista, compositor e arranjador brasileiro, 
natural de Passo Fundo - RS.  Tem construído uma 
carreira sólida como instrumentista, arranjador e 
educador, mesclando estéticas voltadas a música 
instrumental brasileira, jazz, música regional e de 
concerto, apresentando-se com diversos artistas do 
Brasil e exterior.  
        Além da vivência e experiência que adquiriu ao 

longo dos anos como músico, possui uma atuação 

relevante como pesquisador. Possui graduação em 

Música pela Universidade de Passo Fundo - UPF, 

aperfeiçoamento na Itália e Mestrado em Performance 

Musical pela Universidade Federal de Goiás - UFG. 

Tem aliado o trabalho como instrumentista, educador 

e pesquisador, sendo mais uma nova cara da cena 

instrumental brasileira.  

         Sua formação musical inclui ainda classes com 

renomados instrumentistas como Marcos Machado-

USA, Tierry Barbé-FR, Virgínia Dixon-USA, Fausto 

Borém-UFMG, Jéssica Valls-USA, Valerie Albright-UNESP, Juan Pablo Navarro-ARG, 

Alexandre Rosa-OSESP, Milton Masciadri-USA, Alexandre Ritter-UFRGS, Sonia Ray-

UFG, Paulo Russo-RJ, Arismar do Espirito Santo-SP, entre outros.  

Já gravou e se apresentou com inúmeros artistas entre eles: Pirisca Grecco, 

Osvaldir e Carlos Magrão, Paulinho Goulart (Shana Muller, Alessandro Kramer), Rafael 

Bisogno (Humerto Gessinger), JJ Jackson(USA Artist), José Staneck (Bianca Gismonti, 

solista orquestral), Fabiano Chagas, (Banda Pequi), Joaquin De la Montagna (Artist 

Europe Jazz), Ronaldo Saggiorato (Isabel Padovani, Alegre Correa, Renato Borghetti, 

Dr. Cipó), Di Stefano (Arthur Maia, Leny Andrade), Antonio Flores (Delicatessen, Vilson 

Paim), Cristian Sperandir (Luis Carlos Borges), Tiago de Moura (Armored), Sandro 

Cartier (Artista Solo), Luis Mascaro (Glória Trevi, Artista Solo), Lauren Conklin (USA 

artist), Ana Paula da Silva (solo artist), Felipe Adami, Diones Correntino, entre outros.  

Em 2010 gravou o primeiro Cd Solo Influências, lançado no Brasil e Itália, onde 

se apresentou em 2010 e 2011. Artista premiado em festivais de música no estado e 

reconhecido em vários estado brasileiros. Lançou o também no final de 2011 o livro 

Música e Educação/ o Contrabaixo e a Bossa: uma perspectiva histórica e prática, 

como forma de aliar a performance instrumental, a pesquisa e ensino musical, além de 

publicar inúmeros artigos envolvendo a música popular, formação de repertório e sua 
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aprendizagem. Em 2012 foi a vez do dvd Influências com o projeto Ghadyego Carraro 

Group. Já em 2017 com o grupo GAMM gravou o cd/dvd intitulado Gamm ao vivo, com 

composições próprias voltadas a concepção da música instrumental brasileira.  

 Atualmente está em produção do seu segundo álbum intitulado Tribute, onde 

traz novos arranjos a obras de grandes músicos e compositores mundiais. É 

endorsement das cordas Labella – USA e dos contrabaixos Zon-USA.  

 

Antonio Flores: Músico, violonista e guitarrista. Começou suas atividades artísticas 
aos 16 anos em Porto Alegre, tocando ao lado de Dorotéo Fagundes, artista que ainda 
acompanha. Atuou em diferentes correntes musicais entre elas: bossa nova, jazz, 
música regional brasileira, folclore argentino, chegando a música regional gaúcha. 
Também em Porto Alegre participou de um quarteto instrumental de jazz e bossa nova, 
que era formado por Thiago Santoro, Jorge Dorfman, Luis Mauro Filho e Antonio 
Flores.   

Também tem participações em festivais.  Entre as apresentações mais 
importantes estão: 2006 - ao lado de Gilberto Monteiro e Dorotéo Fagundes no Festival 
Internacional de Folklore de Cosquín – Argentina; 2010 Antonio Flores Trio Festival de 
Música Brasileira no Teatro da AGADU, Montevideo - Uruguai; 2011 - com Ricardo 
Baumgarten e Kiko Freitas I Festival Instrumental de Porto Alegre; 2013 - ao lado de 
Gilberto Monteiro 23a Fiesta Nacional Del Chamamé / Corrientes – Argentina; III 
Festival Instrumental de Porto Alegre com Antonio Flores Quarteto;  2016 – 10ª 
Temporada de Música Instrumental Brasileira com Delicatessen e João Donato, 
Sorocaba/SP; 2017 – Delicatessen no Jurerê Jazz Festival;  .  

Trás em sua bagagem a experiência de morar um ano e meio nos Estados 
Unidos, onde se apresentou em diferentes palcos, dentre eles Black Box Theater 
Kansas City – Kansas, Palácio Europa e Clube Português de Newark – New Jersey; e 
jazz clubs como Mutual Musicians Foundation, Blue Room, Jardine’s, todos de Kansas 
City – Missouri. Ainda nos Estados Unidos teve a oportunidade de estudar harmonia e 
improviso aplicado ao jazz, a linguagem Bep Bop e ao Jazz Moderno com o grande 
guitarrista Danny Embrey que fez parte do Expresso 88 de Sergio Mendes e da big 
band do Oscar, bem como cursou um semestre do curso de Music & Technology no 
Kansas City Kansas Community College, onde participou da banda de apresentações 
com a instrução do saxofonista e maestro Jim Mair.  

No Exterior teve a oportunidade de dividir o palco com grandes nomes como: 
Everette Devan, Matt Hopper, Mike Shanks, Luiz Viana, Arnold Young, Ângela 
Hagenbach, Mike Ning, entre outros.  De volta ao Brasil gravou violão e guitarra no 
disco Garatujas do acordeonista Renato Müller; participou da gravação do disco do 
baterista Emilio Valdés, tendo também o acompanhado em suas apresentações. Tem 
participação nos principais programas de Tv como Galpão Crioulo, Galpão do 
Nativismo, Studio 36, Camarote TVCOM, bem como em programas de rádio. Ainda 
teve a oportunidade de dividir o palco com músicos como, Emilio Valdés, Kiko Freitas, 
Michel Dorfman, Ricardo Baumgarten, Edilson Ávila, Tonda Pecoits, Julio Herrlein 
(Chumbinho), Matt Hopper, Wilson Paim, Zé Caradípia, Flora Almeida, Marcio Celli, 
Delicatessen Jazz e João Donato.  
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Hoje integra a banda Delicatessen, atua como freelancer com Cristian Sperandir 
Quinteto, Dorotéo Fagundes, Renato Fagundes, A3 Canções do Sul, e desenvolve 
trabalho autoral instrumental.  

Como professor, vem atuando há quinze anos, tendo ministrado aulas de 
guitarra na escola Meyer Music, Kansas City, de abril de 2008 à dezembro de 2008. 
Desde abril de 2009 leciona na Escola de Música Tio Zequinha, além de aulas 
particulares, masterclasses e workshops.  
 

Sandro Cartier: Natural de Santa Maria - RS. Em 1995, concluiu o curso de 

bacharelado em percussão, na Universidade Federal de Santa Maria, orientado pelo 

Prof. Dr. Ney Rosauro e Prof. Dr. Gilmar Goulart. Em 2005 concluiu o Mestrado em 

Educação na Universidade de Passo Fundo – RS sob orientação do Prof. Dr. Ricardo 

Rossato. Durante o curso de música na Universidade de Santa Maria, participou como 

assistente de direção do Grupo de Percussão e do Cd gravado pelo mesmo. Foi aluno 

bolsista do CNPq, onde desenvolveu o projeto de pesquisa sobre uma escrita para o 

Berimbau e o Pandeiro. Seus resultados podem ser conferidos no método de estudo 

“Ritmos e Grafia Aplicados à Música Brasileira” lançado pelo Núcleo Repercussão no 

ano 2000. Atuou, também, no decorrer do curso, na Orquestra Sinfônica da 

Universidade Federal de Santa Maria, sob a regência do maestro Frederico Richter. 

Participou de cursos e encontros de música de âmbito nacional (Curitiba, 
Londrina, São Paulo, Salvador, entre outros) e internacional (Atlanta-EUA), orientados 
por grandes nomes da percussão mundial como, Bill Molenhof (EUA-Alemanha), John 
Beck (EUA), Siegfried Fink (Alemanha) e Thomas McCutchen (EUA). 

Ministrou com êxito, workshop sobre Ritmos Brasileiros e Gaúchos no 1° e 2° 
Encontro Latino Americano de Percussão (ELAP), realizados em Santa Maria, nos 
anos de 94 e 96 e constantemente ministra cursos de construção de instrumentos 
musicais a partir de materiais alternativos (sucata) e de educação musical a 
educadores e comunidade em geral. 
 

Como compositor, teve uma de suas peças executadas pelo Grupo de 
Percussão da UFSM, Grupo de Percussão OBATU (Passo Fundo-RS) e Grupo de 
Percussão da FAC-UPF (Passo Fundo-RS). Compôs trilha sonora para grupos de 
teatro, balés, recitais de poesia, entre outros. Participou como músico, (baterista ou 
percussionista) no trabalho de várias bandas, grupos, intérpretes e compositores 
gaúchos entre eles Zé Caradípia, Gaúcho da Fronteira, Berenice Azambuja, Os 
Mateadores, Grupo Quero-Quero, Grupo Raízes, Banda Estado das Coisas, Cezar 
Passarinho, Vitor Hugo, Luis Carlos Borges, Pala Velho, Délcio Tavares, Cézar 
Oliveira, Bilu Bidu, Tchê Chaleira, Tchê Sarandeio, Grupo Minuano, Joca Martins, Luis 
Marenco, Kako Xavier, Grupo de Percussão da Universidade Federal de Santa Maria, 
Hard Working Band, Grupo Manotaço, Grupo Altares, Miguel Marques, Ney Rosauro, 
Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Santa Maria, Frederico Richter, Ivo 
Fraga, Elton Saldanha, Piriska, Garotos de Ouro, Garotos da Querência, Enzo e 
Rodrigo, Chiquito e Bordoneio... 
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No segundo semestre de 1999, foi convidado pelo professor Prof. Dr. Ney 
Rosauro a ministrar Ritmos e Instrumentos Brasileiros na Universidade Federal de 
Santa Maria. Entre abril deste mesmo ano a junho de 2000 dirigiu o Núcleo 
Repercussão, a 1ª Escola de Percussão Independente do Rio Grande do Sul, 
desenvolvendo os projetos de pesquisa: “Ritmos Gaúchos Adaptados para 
Instrumentos de Percussão” e “Repercussão”, projeto este que tem por objetivo 
socializar crianças em situação de vulnerabilidade social através da música. Ainda 
neste mesmo ano, tocou com Craig Owens (Guitarrista Americano Professor da 
Universidade de Wichita - USA). Em junho, julho e agosto de 2001 participou da turnê 
de Ernie Schaefer (Músico, Compositor e Produtor Musical Norte-Americano) nas 
cidades de Salaise Sur Sainne (França), Lisboa (Portugal), Barcelona e Madri 
(Espanha). Realizou seu show na Festa dos Tambores – Cabobu (Pelotas - 2000); 8ª 
Semana Interamericana e 1a Semana Estadual da Água (06 à 12/10/2001 – Pelotas 
RS); 9a e 11a Jornada de Literatura (08/2001 e 08/2005 - Passo Fundo RS); Fórum 
Social Mundial – Rio + 10 (Janeiro de 2002 Porto Alegre RS); Verão Vivo, junto a 
FEPAM – Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente (Litoral Rio Grande do 
Sul 2002). Em 2004 foi diretor musical da peça “Timbre de Galo” do projeto Viramundos 
– UPF. 

No ano de 1999 foi convidado pela Universidade de Passo Fundo-RS para 
colaborar na criação e implementação do curso de bacharelado em percussão. Suas 
atividades nesta universidade iniciaram em 2000 como professor de percussão, prática 
de conjunto, prática de ensino, técnicas em sonorização e ritmos brasileiros. Em 2002 
funda o Grupo de Percussão nesta Universidade, tornando-o uma referencia nesta área 
de conhecimento e atuação no sul do país, pois além das atividades musicais no/com o 
Grupo, desenvolveu projetos de pesquisa e extensão junto a comunidade firmando a 
música como área especifica de conhecimento justificando o indissociavel triângulo de 
pesquisa, extensão e docência. 

Em 2004, começou a compor trilhas para o programa Mundo da Leitura (UPF e 
Canal Futura), fato que constituiu na identidade sonora e direção musical deste 
programa até 2010. Até hoje suas trilhas são utilizadas neste programa, culminando na 
colaboração de vários prêmios estaduais e nacionais entre eles, o Prêmio Açorianos de 
Literatura e três Galgos de Ouro no Gramado Cine Vídeo. 
Em 2010 lança dois livros, um direcionado ao público infantil e educadores musicais 
chamado O Pirulito Pirou (a orquestra para as crianças) e Estudos para o 
desenvolvimento da polirritmia, direcionado aos músicos e professores de música em 
geral. 

Em agosto 2012 assume como coordenador dos cursos de Música da UPF, 
cargo interrompido em dezembro deste mesmo ano pelo motivo da aprovação de 
concurso público para Professor no curso de Música e Tecnologia da UFSM. Salienta-
se que este curso é o primeiro curso superior de Música e Tecnologia do Brasil. 
Durante sua trajetória musical e artística associado a educação, é constantemente 
convidado a ministrar workshops e palestras em encontros de percussão pelo Brasil e 
cursos de capacitação em música a educadores e público em geral. 

Atualmente, também desenvolve seu trabalho solo “O som que vem das cordas”, 

onde o instrumento berimbau é utilizado como forma de expressão não somente de 
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uma cultura, mas de possibilidades sonoras distintas, inusitadas e associadas a 

evolução tecnológica 
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