Ghadyego Carraro Group
Influências
O concerto Influências retrata o horizonte musical de Ghadyego Carraro e sua expertise envolvendo
elementos musicais advindos de universos sonoros distintos. Um trabalho sólido que tem possibilitado

ao contrabaixista e compositor apresentações pelo Brasil e exterior, a mencionar, seus concertos mais
recentes pela Itália, Suíça, França, Alemanha e Portugal. Com uma sonoridade que mistura atmosferas
de raízes afro-brasileiras e latinas que se fundem a modernidade do jazz, Ghadyego Carraro apresenta
um trabalho maduro, digno dos melhores locais especializados em boa música, tanto do Brasil como
do exterior.
Um trabalho contemporâneo e preocupado com os detalhes, que une a inventividade do jazz a
riqueza da cultura sul-americana formando um mix de influências e sabores sonoros. Para esta série de
concertos, Ghadyego Carraro apresenta um repertório que contempla além da sua produção autoral, obras
de compositores que fazem parte do seu imaginário musical.
Entre as suas principais influências estão nomes como de Milton Nascimento, Tom Jobim,
Dominguinhos, Miles Davis, Pat Metheny, John Patitucci, Astor Piazzolla, Diego Schissi, Dominic Miller,
Avishai Cohen, Arthur Maia, Alegre Corrêa, entre outros. Na formação musical, destaque para

instrumentos como, piano, bateria, contrabaixo, sopros e voz.
O espetáculo Influências é um trabalho intenso e profundo, altamente recomendado a todos
que apreciam o jazz e suas conexões com diferentes ambientes musicais.
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NECESSIDADES TÉCNICAS/ TECHNICAL REQUIREMENTS
Ghadyego Carraro Group

RETORNOS/RETURNS SOUND
• 5 vias de monitor (1 cada instrumento) / 5-way monitor (1 each instrument)
BAIXO/BASS
• 1 amplificador de Baixo – Hartke / Ampeg ou similar
• 1 line - baixo
• 1 Mic voice
PIANO/GUITAR
• 1 cubo Fender 100w
• 1 linha - Guitarra
SOPROS (WOODWIND INSTRUMENT)
• 1 mic Lapela
• 1 mic normal
• 1 line - (acordeom/sopro)
VOICE
• 1 mic voice
• 1 line
BATERIA/DRUMS/PERCUSSION:
• 1 mic para bumbo
• 1 mic para chimbal
• 2 overs condenser (akg 414 ou similar)
• 1 mic para caixa
• 1 mic de efeito
• 1 linha - bateria

