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Jazz que vem do Sul 
 

 Ghadyego Carraro é um artista atuante no cenário brasileiro e internacional, 
apesar de jovem possui uma trajetória ampla, já estudou com grandes nomes da música 
brasileira como Arismar do Espírito Santo (SP), com os baixistas Paulo Russo (RJ) e 
Marcos Machado (USA). Participou de lições de prática de conjunto com Olmir Stocker 
(RJ), Mauro Senise (RJ), com o baterista Nenê (SP), entre outros. No seu trabalho mais 
recente, teve a oportunidade de gravar juntamente com grandes nomes como Alegre 
Corrêa, Di Stefano, Zé Staneck, Pirisca Grecco, Ronaldo Saggiorato, além do saxofonista 
espanhol Joaquin de la Montagña e a violinista americana Lauren Conklin.  
            No projeto atual “Jazz que vem do Sul”, dialoga com influências do jazz e da 
música latino-americana, apresentando uma assinatura própria de brasilidade e latinidade. 
Uma mistura de elementos sonoros regionais advindos de sua relação com a música e a 
estética fronteiriça (Brasil/Uruguai/Argentina), com gêneros musicais de várias partes do 
Brasil, aliado a uma abordagem musical fortemente conectada as tendências do jazz 
contemporâneo. Sua música é um convite a momentos incríveis de musicalidade e 
exploração de texturas sonoras, e de um grupo muito afinado musicalmente.  
    Nos últimos anos, seu trabalho tem ganho destaque inclusive no exterior, 
apresentando-se em festivais e clubes importantes de jazz da Itália, Alemanha, Suíça, 
França e Portugal. 
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 Artista Brasileiro 
  

 
 
 Contrabaixista, compositor, pesquisador e arranjador musical, natural de Passo Fundo 
(Rio Grande do Sul - Brasil). Iniciou seus estudos no violão aos 14 anos de idade, passando para 
o baixo nos anos seguintes. Estudou complementarmente piano, arranjo e composição. 
Instrumentista versátil, transita com naturalidade pelo baixo elétrico, fretless e acústico. Possui 
amplo trabalho no cenário da música instrumental brasileira e sul americana com diversas 
colaborações com artistas do Brasil e exterior. Graduado em Música pela Universidade de Passo 
Fundo (UPF), Rio Grande do Sul, mestre em contrabaixo acústico pela Universidade Federal de 
Goiás (UFG). Seu trabalho ainda incluí arranjos e composições musicais para grupos de 
câmara, além de formações instrumentais com ênfase na Música Popular Brasileira, Jazz e 
música regional fronteiriça (Rio Grande do Sul-Uruguai-Argentina). Ghadyego já atuou com 
artistas dos mais variados segmentos, participando de shows em diferentes partes do 
país, além de inúmeras gravações. Alia trabalho como professor e pesquisador de contrabaixo 
acústico/elétrico, ministrando aulas, workshops. É endorsement da Zon Guitars – EUA, Bartolini 
Pickups – EUA, Mark Bass – IT e Mendes Luthieria - SP. Nos últimos anos tem se apresentado 
constantemente na Europa com seu trabalho solo passando por países como Itália, Suíça, 
França, Alemanha, Portugal. Possui três álbuns solo, Influencias (2010) e o DVD Ghadyego 
Carraro Group (2012), CD Ghadyego Carraro Trio ao vivo em Lisboa, (2019) ambos focados no 
trabalho composicional e de arranjos voltado a elementos da música brasileira e latino 
americana.  
 Possui ainda um CD e DVD gravado com o grupo GAMM (2017). Sua arte tem influências 
que mesclam sonoridades variadas de artistas como Alegre Corrêa, Gringo Saggiorato, Adriano 
Giffoni, Milton Nascimento, Dominguinhos, Tom Jobim, Arthur Maia, Jaco Pastorius, Jonh 
Patitucci, Avishay Cohen, Astor Piazzola, entre outros. Sua música mescla uma atmosfera de 
raízes afro-brasileiras e latinas, carregada de sons e ritmos regionais que, fundem-se a 
modernidade do jazz que nas próprias palavras do artista, são "um caldeirão sempre pronto para 
explodir". 
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Brazilian artist 
 
 

     Bassist, composer, researcher and musical arranger, born in Passo Fundo (Rio Grande do 
Sul - Brazil). He began his acoustic guitar studies at the age of 14, dropping to bass in the 
following years. Complementarily studied piano, arrangement and composition. Versatile 
instrumenist, it moves naturally through the electric, fretless and acoustic bass. He has extensive 
work in the Brazilian and South American instrumental music scene with several collaborations 
with artists from Brazil and abroad. Graduated in Music from the University of Passo Fundo (UPF), 
Rio Grande do Sul, Master in acoustic bass from the Federal University of Goiás (UFG). His work 
also includes arrangements and musical compositions for chamber groups, as well as 
instrumental formations with emphasis on Brazilian Popular Music, Jazz and regional music (Rio 
Grande do Sul-Uruguay-Argentina). Ghadyego has performed with artists from various segments, 
participating in concerts in different parts of the country, as well as numerous recordings. It 
combines work as a teacher and researcher of acoustic / electric double bass, teaching classes, 
workshops. It is endorsement of Zon Guitars - USA, Bartolini Pickups – USA, Mark Bass – IT and 
Mendes Luthieria - SP. In recent years he has been performing constantly in Europe with his solo 
work passing through countries such as Italy, Switzerland, France, Germany, Portugal. He has 
three solo albums, Influencias (2010) and the DVD Ghadyego Carraro Group (2012), CD 
Ghadyego Carraro Trio Live in Lisbon, (2019) both focused on compositional and arranging work 
focused on elements of Brazilian and Latin American music. 
     It also has a CD and DVD recorded with the group GAMM (2017). His art has influences that 
mix varied sonorities of artists such as Alegre Corrêa, Gringo Saggiorato, Adriano Giffoni, Milton 
Nascimento, Dominguinhos, Tom Jobim, Arthur Maia, Jaco Pastorius, Jonh Patitucci, Avishay 
Cohen, Astor Piazzola, among others. His music mixes an atmosphere of Afro-Brazilian and Latin 
roots, full of regional sounds and rhythms that, fuse the modernity of jazz that in the artist's own 
words, are "a cauldron always ready to explode". 
 
 
 
 

Website: www.ghadyegocarraro.com 
 

Instagram: @ghadyegocarraro  
 

Facebook: @ghadyegocarraro  
 

Spotify: Ghadyego Carraro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


