Let me Do It
Gabriela Pepino lança seu primeiro CD, no StudioClio.
Jazz e Blues marcam as composições da cantora Gabriela Pepino que lança seu CD “Let me
Do It” no StudioClio. No dia 13 de dezembro, o público poderá conferir a influência da música norteamericana na marcante voz de Gabriela.
Diplomada na Berklee College of Music, nos Estados Unidos, Gabriela canta repertório em
inglês, língua mãe de seus ídolos Ella Fitzgerald e Etta James. Ao longo de sua formação musical,
estudou com grandes nomes, como Ron Carter, James Taylor, Lee Alexander, além dos membros da
banda Dream Theater, entre outros instrumentistas e produtores americanos.
Ela assina 11 das 13 músicas do disco, que é completado com dois covers: "I Don't Wanna
Fight", de Tina Turner, e “Someone to Light Up my Life”, versão em inglês de “Se Todos Fossem Iguais a
Você”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.
Os ingressos podem ser adquiridos pela página www.studioclio.com.br ou no local. Lugares em
mesa custam R$ 40 (público geral) e R$ 30 (professores, estudantes e seniores), e na plateia, custam
R$ 30 (público geral) e R$ 20 (professores, estudantes e seniores). O StudioClio fica na Rua José do
Patrocínio, 698 - Cidade Baixa. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (51) 32547200.
Show de lançamento do CD "Let me Do It"
Com Gabriela Pepino
Dia 13 de dezembro, quinta-feira, às 21h
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa/Porto Alegre – (51) 32547200
www.studioclio.com.br
Gabriela Pepino
Aos 12 anos, ingressou na Escola de Canto Babaya, em Belo Horizonte, onde cursou técnica vocal e
mereceu da mestra uma atenção especial, já que o talento estava ali, pronto para ser lapidado. Começou
a compor aos 14 anos e, com apenas 17 anos, Gabriela partiu para os Estados Unidos, onde cursou a
Berklee College of Music, uma das melhores escolas de música contemporânea do mundo. Teve como
professores Ron Carter, James Taylor, Lee Alexander, além dos membros da banda Dream Theater,
entre outros grandes artistas, instrumentistas e produtores americanos. Gabriela Pepino voltou diferente.
De volta ao Brasil, reiniciou seu trabalho vocal na Babaya Escola de Canto, e deu continuidade à sua
formação, cursando violão, piano, musicalização e canto na Fundação de Educação Artística. Ao 24
anos lança o seu primeiro disco, “Let me do it”, pelo selo Ultra Music.
Conheça o trabalho de Gabriela:
http://soundcloud.com/gabrielapepino/track1
http://soundcloud.com/gabrielapepino/track2
http://soundcloud.com/gabrielapepino/track12
Vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=H-hS7x0hs20
Link para a atividade:
http://bit.ly/gabriela_pepino

