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Ghadyego Carraro e Grupo: Eventos Musicais  
 

 
 

Projeto coordenado pelo baixista, compositor e arranjador Ghadyego Carraro.  

Objetiva oferecer um serviço de extrema qualidade musical em toda a região sul 

do Brasil.   

O projeto atua com diferentes combos musicais no qual o cliente escolhe a 

formação e o direcionamento musical. 

A equipe é composta por músicos de excelência musical com experiência em 

diferentes gêneros musicais. 

 

Principais Combos 

• Jazz Trio: Formação básica com piano ou guitarra, bateria e baixo 

acústico. Repertório voltado aos principais standards de jazz e 

musicas internacionais tocadas no formato instrumental. 
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• MPB Trio: Formação básica com piano ou guitarra, bateria e baixo 

acústico. Repertório voltado a Bossa Nova e demais estéticas da 

música popular brasileira, formato instrumental.  

 

• Pop Group: Formação inclui teclado ou violão, bateria, baixo elétrico 

e cantor. Repertório inclui clássicos da música pop, funk e R&B. 

 

          Add elementos ao Combo: A partir das formações de base o cliente escolhe 

atrativos extras que pode inclui na formação musical para o seu evento. 

• Cantor ou cantora 

• Saxofone 

• Acordeom/Outros 

 

 

OBS: Na add de instrumentos específicos o cliente paga um valor específico por cada 

instrumento. 
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Rider Técnico 
 

• Retornos individuais (1 p/ cada instrumento) de acordo com a formação musical. 

• Guitarra/violão: Cubo de 100w guitarra + saída de linha violão.  

• Baixo: Cabeçote de baixo 500w + saída com direct box.  

• Piano acústico (caso específico que o evento exiga) 

• Piano (elétrico): saída com direct box. 

• Bateria: esqueleto básico de bateria + banco + estante de caixa + kit de 

microfones. 

• Voz: Microfones AKG ou similar para voz de acordo com a formação. 

• Saxofone: Microfone AKG ou de lapela para saxofone. 

 

Luzes 

• Canhão de luz individual para cada músico. 

• 2 movies de fundo (opcional). 

 


