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experiência
musical

única
      A Capivara Brass Band é um movimento musical que vem tomando as

ruas, palcos e festivais da cidade com um gruve potente e dançante como

deve ser. O coletivo, formado por instrumentos de sopro, bateria e o peso

do baixo, impressiona por onde passa e proporciona uma experiência

musical única pra quem assiste.

Diversos musicistas renomados de Brasília contribuem com esse coletivo de

música instrumental. Essa versatilidade possibilita apresentações em vários

formatos e combinações diferentes que vão desde um pequeno cortejo com 5

integrantes, até uma quase big band com 12 pessoas no palco. Mesclando

diferentes combinações de instrumentos de sopro, a Capivara vem sempre com

novas sonoridades à altura do seu repertório que conduz o público por uma

experiência que poucas bandas proporcionam tão bem.
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release
Formada em dezembro de 2017, a Capivara Brass Band levanta a

bandeira da arte urbana de forma muito livre e direta. Levando a

música, tanto na rua, quanto em casas de shows e festivais, a

intenção sempre será a de passar uma experiência muito orgânica

para o público. Seja pelos cortejos no meio da galera, interações

durante o show e até mesmo pela formação instrumental nada comum

composta basicamente por instrumentos de sopro.

A Capivara vem colecionando festivais como Drive-in CCBB Palco Novo,

Festival Picnik, Mini-Fest Dskarrego, Cerrado Jazz Festival, Festival COMA,

Makossa, República Blues, Jazz na Vila, Bud Basement, Elemento em

Movimento, Festival Internacional Honk e tantos outros; abriu o show da

banda estadunidense Hypnotic Brass Ensemble em Brasília, além de fazer

várias apresentações e intervenções nas ruas da cidade.

Em 2019 participou do Festival de Música Nacional FM com a música

"Melina Gruv", primeira música autoral lançada pela banda, composta e

arranjada pelo trombonista e fundador do projeto, Bruno Portella. No

Festival, a Capivara foi premiada em duas categorias: Melhor Arranjo e

Melhor Intérprete Instrumental.

A Capivara Brass Band conta com diversos musicistas que se revezam entre si

para que a diversidade e riqueza musical seja mantida nos diversos formatos de

show. Os naipes contam com Bruno Portella e Losha Buah (trombone), Pedro

Castro e Fernanda Vaz (sax alto/flauta), Fernanda Rabelo e J.G. Joshua (sax tenor),

Raildo Ratho (sax soprano/barítono), Higor Vinícius e Thainá Nóbrega (trompete),

Leandro Godoi (baixo), Victor Venarusso (bateria) e Fernanda Pinheiro (percussão). 
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