
NOVA ORQUESTRA E VICTOR BIGLIONE APRESENTAM HENDRIX IN CONCERT
PELA PRIMEIRA VEZ EM SÃO PAULO
Homenageando um dos maiores artistas de todos os tempos, a Nova Orquestra
se junta ao guitarrista, arranjador e compositor Victor Biglione para o show
Hendrix in Concert. Uma oportunidade única para apreciar grandes sucessos do
ícone do rock em versões orquestradas, inéditas e surpreendentes. O Teatro
Bradesco será palco da primeira apresentação do projeto que reunirá 15
músicos no palco sob a regência do maestro Eder Paolozzi.
 
 
O desafio é dar um olhar novo sobre canções como “Voodoo Child”, “Hey Joe”,
“Little Wing”, “Foxy Lady” e tantas outras que marcaram não só uma geração,
mas também a história do rock.
 
 
O espetáculo marca a volta da Nova Orquestra a São Paulo, onde apresentou
para mais de 5000 pessoas o show Led Zeppelin in Concert. O projeto se tornou
referência do encontro entre o erudito e o contemporâneo em 2019 e se se
destaca ao desmistificar a música de concerto e ao levar ao público encontros
inusitados entre o clássico e a cultura pop. Foi assim no Game Sinfônico, que
aconteceu no megaevento Game XP ao som de trilhas de jogos marcantes, e
também no palco do Rock in Rio, onde se uniu aos rappers Rael, Agir, Baco Exu
do Blues e Rincon Sapiência no show Hip Hop Hurricane. Além disso, anunciou
datas em grandes teatros e estádios de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e
Porto Alegre, com o espetáculo Led Zeppelin in Concert, e ao se unir ao
guitarrista Davi Moraes para uma releitura moderna de “As Quatro Estações”, de
Vivaldi.
 

Victor Biglione tem mais de 30 CDs lançados, incluindo 2 Grammys
internacionais com Manhattan transfer em 1988 e Milton Nascimento no ano
2000. Também foi finalista do Grammy latino com seu trabalho "Mercosul".
Apresentou nos principais festivais e casas de espetáculo do mundo como:
Montreux, Blue Note NY, Tokio & rio, Aruba Jazz, Ottawa Jazz (Canadá) , Jazz
Plaza (Cuba), Frutas Tropicales (Finlândia),  New York Guitar Festival, Vila
Celimontana (Itália) entre outros. Tocou com mais de 300 nomes da MPB e da
música internacional como Andy Summers (The Police), Steve Hackett
(Gênesis), Jô Hiseman (Colosseum), Jon Robinson (Eric Clapton), Steve
Tavaglione (Roger Waters), Luís Conte (Madonna), Stanley Jordan, Deodato,
Sérgio Mendes entre outros. Tem 8 prêmios de trilhas para cinema, incluindo
dois Kikitos de ouro e integrou o Som Imaginário e A cor do som, grupos
fundamentais do rock brasileiro. 


