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Quiçá que Sacudisse é um espetáculo 
que tempera mundos através das 
composições de Ravi Brasileiro, nas 
quais os paradigmas atuais, os 
desafios do cotidiano e o amor são 
trazidos em histórias com grandes 
doses de humor e deliciosas 
provocações. 

A fluência e a liberdade rítmica são 
características marcantes na trajetória 
de Ravi Brasileiro, que mergulha no 
jazz, no soul, no reggae, na música 
caribenha e fundamentalmente na 
amplitude da música brasileira. 

Performático, peculiar e espontâneo, 
Ravi Brasileiro traz ao palco sua 
bagagem como ator e dançarino, que 
transforma até mesmo as 
apresentações solo em espetáculos 
emocionantes. 

MÚSICA PARA LEVANTAR O ASTRAL



Desde 1996, Ravi Brasileiro se dedica
à pesquisa de diversos gêneros

musicais, comprometido em encontrar
caminhos inusitados.

Os arranjos são provocativos e captam
as sutilezas das letras das canções,

que ganham alma em sua expressão
corporal e seu domínio de palco.

O novo EP, Quiçá que Sacudisse,
agrega o universo das distorções e

dos elementos da música eletrônica à
sonoridade instigantedos saxofones.

 No espetáculo completo,
Ravi Brasileiro interpreta

 suas canções com voz, corpo,
guitarra, clarinete e kazoo,

criando loops ao vivo,
 acompanhado de bateria,

baixo, piano e saxofones.

PLURALIDADE ARTÍSTICA



Pressione Ctrl e 
clique para acessar 

o vídeo abaixo

TEASER ESPETÁCULO

https://www.youtube.com/watch?v=tt1cfaH_Z2k&list=PLWi0H_4C42232BnQ7EbyS5N3V3mEZW55l
https://www.youtube.com/watch?v=7IrfwlVOVbY


Pressione Ctrl e 
clique para acessar os links 

ENCONTRE RAVI BRASILEIRO

https://www.facebook.com/oravibrasileiro
https://www.instagram.com/oravibrasileiro/
https://www.youtube.com/ravibrasileiro
https://play.google.com/music/preview/An7o7pwtcnshdk5hxnv7smmvzwi?u=0#
https://open.spotify.com/artist/05p0YEPUj0U0saeuaWtDdl
https://www.deezer.com/br/artist/6795637
https://itunes.apple.com/br/artist/ravi-brasileiro/id919186073?l=en
https://www.youtube.com/watch?v=tt1cfaH_Z2k&list=PLWi0H_4C42232BnQ7EbyS5N3V3mEZW55l


Antes dos espetáculos 
de lançamento do novo disco no 
Brasil, o artista viaja pelo México e 
Guatemala em janeiro de 2018 
para sua turnê solo, com a 
intenção de incorporar aos seus 
múltiplos sotaques sonoros ainda 
mais suingue caribenho. 

No final de fevereiro, segue em 
turnê pela Serra Gaúcha e Santa 
Catarina com a Família Brasileiro, 
que reúne os talentos de seu pai, 
Ademar e de seus irmãos Oruê e 
Otto. 

Em março, espetáculo Quiçá que 
Sacudisse com Ravi Brasileiro nos 
formatos solo e banda começa a 
circular pelas cidades de Curitiba, 
São Paulo, Sorocaba e Cascavel. 

SEM LIMITES NEM FRONTEIRAS



MAPA DE PALCO RAVI BRASILEIRO BANDA



RIDER TÉCNICO RAVI BRASILEIRO BANDA



PARCEIROS ALIADOS



Aos sete anos Ravi Brasileiro iniciou seus estudos musicais no Coral Brasileirinho, em que 
permaneceu de 1998 a 2005. Em seguida, participou de diversos outros corais, entre eles os 
da Petrobras, da PUCPR e da Universidade Positivo. Estuda guitarra e violão desde 2002, e já 
na adolescência formou algumas bandas, como a Engels, premiada como melhor conjunto 
instrumental no VII MusiCEP, em 2007. 

Ainda com 18 anos, gravou seu primeiro disco solo: Na Trilha do Elo… e elas perdidas (2009). 
Em 2012, recebeu o prêmio de melhor composição no X Revele Seu Talento, festival de 
música da PUCPR, tocando com a orquestra da universidade. 

Com 23 anos, lançou seu álbum Cortinas Abertas (2014), trabalho que teve colaboração e 
participação de 24 músicos da cena curitibana e apoio de fãs do compositor, que investiram 
na realização do álbum com crowdfunding. 

Enquanto gravava o segundo álbum, realizou o projeto Waltel Para Tod@s, com 12 
espetáculos em homenagem ao maestro Waltel Branco. Na Corrente Cultural de Curitiba em 
2013, edição denominada “Descubra Waltel Branco”, dividiu palco com Paulinho Moska, 
Uakti e Lenine. 

Convidado em 2014 pela Orquestra Sinfônica do Paraná, foi um dos solistas e arranjadores do 
concerto que homenageou o maestro Waltel Branco no Museu Oscar Niemeyer. 
Ravi Brasileiro trilha seu caminho artístico na música, na gestão de projetos culturais e se 
destaca também como dançarino e professor de dança. 

É o idealizador e realizador do projeto Dança Livre a Dois, que estimula e permite que se 
dancem todos os tipos de música com qualquer pessoa, independente de possíveis 
limitações, proporciona liberdade para experimentar movimentos, bem como potencializa a 
empatia entre as pessoas, que reconhecem na dança a sua própria graciosidade e a 
capacidade de expressão corporal. 

BREVE E CURIOSO CURRÍCULO



Som: Luigi Castel - 41 99977 1537 
Luz: Lucas Amado - 41 99614 2039 
Cenário: Ju Choma - 41 99656-2232 

Produção: Dislene Freitas - 41 99678 2195
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