StudioClio apresenta o show: “Luminoso”
Show
Luminoso
Dia 21 de novembro, sexta-feira, às 21h
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254-7200
www.studioclio.com.br
O show Luminoso apresenta o gênero musical “choro” pelas mãos do trio formado por Elias Barboza
(bandolim), Matheus Kleber (acordeon) e João Vicente (violão de sete cordas) no StudioClio, dia 21 de
novembro, às 21h.
O trio se formou no ano de 2014 a partir da gravação de áudio e vídeo da composição “Luminoso”, que dá
nome ao show, de Elias Barboza. Um choro que obteve mais de 400 compartilhamentos no Facebook e
acabou ganhando o primeiro lugar na 28a Moenda da Canção na categoria instrumental deste mesmo ano.
A apresentação no StudioClio é a estreia do trio e no repertório estão composições inéditas de Elias
Barboza, de Matheus Kleber, João Vicente, clássicos do choro como “Pedacinhos do Céu” e releituras de
mestres do gênero como Jacob do Bandolim e Pixinguinha.
Os ingressos podem ser adquiridos pela página www.studioclio.com.br ou no local pelos valores de R$ 40
(público geral) e R$ 30 (professores, estudantes e seniores). Mais informações pelo telefone (51) 3254
7200.

Elias Barboza (bandolim) é um dos chorões mais representativos do RS. Lançou seu primeiro disco em 2012
chamado “Puro Sentimento”, que obteve quatro indicações ao Prêmio Açorianos de Música, com
lançamento acompanhado pelo magistral de Jorginho do Pandeiro, atual líder do Conjunto Época de Ouro,
fundado por Jacob do Bandolim.
Matheus Kleber (acordeon/piano) é um músico de grande talento. Demonstrasensibilidade e bom gosto
com seu acordeon, além de ter grande desenvoltura no piano. Gravou seu primeiro disco “IDA”, em 2010
ao lado do músico Pedro Franco, na qual obteve cinco indicações ao Prêmio Açorianos de Música.
João Vicente (violão sete) é um dos melhores violonistas do Rio Grande do Sul. Se destaca principalmente
na música popular brasileira, onde já foi premiado como Melhor Instrumentista em 1991 no Musicanto e
2014 na Moenda da Canção. Além de prêmios de melhor arranjador e melhor música. Tocou ao lado de
Jessé Silva e Plauto Cruz por muitos anos.
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