


Double Boss Blues, é um projeto que se iniciou em 2015
com Leone da Gaita  realizando uma grande pesquisa
sobre a história do blues e convidou no decorrer do
caminho o guitarrista Bruno Gouvêa para compor essa
parceria. Desde então, realizam o show interativo, "Blues
- do Mississippi à Chicago" apresentando histórias
marcantes que retratam os primórdios do blues.

Apresentação



  Blues - 
do Mississippi à Chicago

Sinopse
"Blues - do Mississippi à Chicago" é um show interativo
que apresenta histórias marcantes do blues e
personalidades como Robert Johnson, considerado uma
lenda do Blues e B.B.King, o rei do Blues. O fio condutor
das narrativas apresentadas será um repertório musical
que marcaram uma geração e que são apreciados até os
dias atuais.



O Blues é um  gênero e forma musical que se
desenvolveu a partir das raízes tradicionais das
músicas africanas, crescendo através da oralidade e
fazendo parte da construção identitária afro-
americana . Tornou-se um contra-discurso às narrativas
nacional que inviabilizava a perspectiva histórica do
povo negro.
A apresentação, "Blues - do Mississippi à Chicago"
permeia por esse processo histórico que continua sendo
um tema muito atual em nossa sociedade
contemporânea

Release



 
-Formado em Violão
Popular e Gaita pelo
Centro de Estudos

Musicais Tom Jobim e
Conservatório Guiomar
Novaes e Conservatório

Nacional Musical;
 

- Realiza shows musicais
em equipamentos culturais
e bares noturnos como: St
Johns, Auá Bar, Porto do

Céu, Bar do Frango,
Talking Jazz, Sanjas Bar,

Gedas Bar, SESC
Consolação, entre outros;

 
- É professor de gaita,

participando de projetos
como Recreio nas Férias,
Escola Aberta e Espaço

Cultural da Gaita;
 

- Participou como artista
convidado nos seguintes

programas: Sala de Música
Rádio CBN e AllTv - Canal

da Internet.

Leone da Gaita



-Guitarrista
profissional há mais
de 10 anos, iniciou
seus estudos aos 13

anos e sua formação é
autodidata;

 
 

- Se apresentou em
casas de shows como

Bourbon Street,
Cervejaria Munique,

Na Mata Café, 
 Croma Beer,

Barbearia Corleone;
 
 

- Tocou em bandas
como Pimp Daddy
Band, Dirty Road

Band, Black Soul Blues
Band,  Hound Dogs

Blues Band, Léo Mark
e os Folkablues e

Bonfire Blues Band.

Bruno Gouvêa



Clipping
https://culturaleste.com/double-boss-blues/

 

https://whiplash.net/materias/news_742/321675-doublebossblues.html

https://www.youtube.com/watch?v=1-Ifm9E6Qdw&t=415s



Contatos

https://www.doublebossblues.com.br
 

https://www.facebook.com/doublebossblues

https://www.instagram.com/doublebossblues

(011)  98173 - 0897  ou  (011)  98539-1170


