Jazz de Cinema
Trilhas sonoras dos clássicos ganham nova versão em jazz no StudioClio
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Durante boa parte do século XX, o cinema e o jazz estiveram em contato. O estilo musical ganhou
espaço nas trilhas sonoras, e alguns músicos, como Miles Davis, foram convidados a criar partituras
originais para filmes. O Jazz de Cinema promove o reencontro do gênero com a sétima arte, apresentando
versões em jazz das trilhas sonoras de grandes filmes do cinema. No dia 18 de maio, sábado, às 21h, Nico
Bueno (contrabaixo), Michel Dorfman (piano) e Bruno Braga (bateria), voltam ao palco do StudioClio
com novas versões de clássicos no Jazz de Cinema II.
O novo repertório traz os temas dos filmes O poderoso chefão, Blade Runner, O fabuloso destino
de Amélie Poulain, Expresso da meianoite, A pantera cor de rosa, Oito e meio, entre outros. Esta edição
terá participação especial do guitarrista Pedro Tagliani.
A atividade é apoiado pela Cerveja Coruja e conta com serviço de bar. Lugares em mesa custam
R$ 70 (público geral) e R$ 60 (professores, estudantes e seniores), e na plateia, custam R$ 60 (público
geral) e R$ 50 (professores, estudantes e seniores). Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente
pela página www.studioclio.com.br. O StudioClio fica na Rua José do Patrocínio, 698  Cidade Baixa. Mais
informações podem ser adquiridas pelo telefone (51) 32547200.
Nico bueno
Baixista com 20 anos de carreira, iniciados já com grandes parcerias. Participa da Orquestra Popular de
Porto Alegre, regida pelo maestro Paulo Dorfmann, mas também já rodou o Brasil por anos com o grupo
Nenhum de Nós. Já tocou com Luis Carlos Borges, Renato Borgheti, Nei Lisboa, Marcelo Delacroix, Kiko
Freitas, Rafael Vernet, Jorginho do Trompete, Jean Garfunkel, Julio "Chumbinho" Herlen, Solon Fishbone,
Natu Blues band Projeto Brasil, Marisa Rotemberg, Marcelo Corsseti, Luciano Maia, Paulinho Fagundes,
Fernando Corona, entre inúmeros outros artistas.
Nico Bueno, é integrante do grupo de Bossa e Jazz, Delicatessen, com dois discos gravados, indicados por
duas vezes ao Premio de Música Brasileira. Foi escolhido como melhor instrumentista do 12º festival de
Música de Porto Alegre.
Michel Dorfman
Formado em Composição na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua em projetos paralelos como
produtor, pianista e arranjador. Dentre os discos em que participou destacamse os três álbuns de Frank
Solari, Hique Gomes (Teatro do Disco Solar), Gelson Oliveira (Imagem das Pedras), Renato Borguetti,
Nelson Coelho de Castro (Verniz da Madrugada e Da Pessoa), James Liberato (Off Road, Sons do Brasil e
do Mundo e Sotaque Brasil), Jorginho doTrumpete (Swing Brasileiro), Open Station, Júlio Herrlein, Marcelo
Corsetti (Marcelo Corsetti e Tres), Paralelo 30 (Orquestra de Camara da Unisinos), Ernesto Fagundes
(Guevara Vivo) e muitos outros.
Foi indicado inúmeras vezes como instrumentista na categoria de pianista de música popular, obtendo por
duas vezes a premiação no Troféu Açorianos (1996 e 1999).

Bruno Braga
Baterista de Jazz, o jovem Bruno Braga é revelação que estréia com o Jazz Trio no StudioClio. Concluindo
o curso de licenciatura em música no IPA, traça uma carreira promissora, tendo realizado cursos com Kiko
Freitas, Rafael Barata e Paulo Braga.
Pedro Tagliani
A partir de seu solo debut CD "Arvoredo", que contou com a participação do renomado saxofonista
austríaco Thomas Kugi, Pedro Tagliani vem desenvolvendo seu virtuoso estilo próprio, sendo considerado
um guitarrista brasileiro de destaque no cenário europeu. Há vários anos morando na Alemanha, Pedro atua
como guitarrista.
Instrumentista com participação em vários álbuns de grande visibilidade, entre eles:
"Sketches of Rio" de El Salamouny CD (Acoustic Music/2006); "Beira" Zona Sul,2006; "My Garden", de
Yvone Sanchez,2008; Florian Sagner XTett CD"About Time",2009.

