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Raul de Souza

     oão José Pereira de Souza, conhecido como Raul de 
     Souza, é um lendário trombonista, reconhecido mundial-
mente , por sua genialidade musical. Ele nasceu em 23 de 
agosto de 1934, no Rio de Janeiro. 

Entre 1951 e 1952, teve a grande oportunidade de tocar 
com Pixinguinha e Agostinho dos Santos. Logo depois, Ary 
Barroso, ajudou-o a lançar sua carreira, quando re-batizou 
como “Raulzinho” na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro.

Em 1955, gravou o primeiro álbum de música instrumental 
da história do Brasil, ao lado de Sivuca, Altamiro Carrilho e 
Baden Powell.

Nos anos 70, consolida sua carreira internacional após 
gravar álbuns nos Estados Unidos – lançados mundial-
mente – tocando com artistas como Sergio Mendes,  Airto 
Moreira, Sonny Rollins, George Duke, Freddie Hubbard e 
Cannonball Adderley.

Seu álbum Colors é utilizado como material de estudo, na 
célebre escola de música Berklee College of Music em 
Boston.

Nomeado inúmeras vezes como um dos maiores trombo-
nistas do mundo, pelas revistas especializadas como a 
DownBeat, Bill Board, Rolling Stones, hoje é considerado 
como referência mundial no virtuosismo de seu instru-
mento e pela ginga e fraseado brasileiro, adquirido nas 
gafieiras cariocas.

Depois de ter decidido sair das grandes gravadoras ame-
ricanas que não acompanhavam o seu ecletismo musical, 
Raul de Souza volta ao  Brasil, e grava com Tom Jobim, 
Zimbo Trio, Paulo Moura, Milton Nascimento, Djavan, Maria 
Bethânia, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, entre outros.

Dividindo seu tempo entre Brasil e França, ele continua 
produzindo música e experimentando diversos estilos 
musicais e instrumentos.

Depois de 60 anos de carreira Raul de Souza – pioneiro 
e lenda viva da música instrumental brasileira – continua  
a nos encantar, com seu som excepcional, tocando seu 
trombone nos palcos do Brasil e do mundo. 
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DISCOGRAFIA RAUL DE SOUZA

         RAZILIAN SAMBA JAZZ, o primeiro  

       álbum de Raul de Souza, composto 

inteiramente de suas próprias composições. 

Foi lançado no dia 26 de fevereiro de 2016 

pela Encore Merci e distribuído por Rue 

Stendhal.

 

ÁLBUM NOVO

B

Maiores informações : 

www.rauldesouza.net

À Vontade Mesmo (RCA Brazil, 1965) •

International Hot (Equipe, 1968) •

Colors (Milestone, 1974) •

Sweet Lucy (Capitol, 1977) •

Don’t Ask My Neighbors (Capitol, 1978) •

 Til Tomorrow Comes (Capitol, 1979) •

Viva Volta (Top Tape, 1986) •

20 Preferidas : Raul de Souza (RGE, 1996) •

Rio (Mix House / Eldorado, 1998) com Conrad Herwig •

No Palco! Raul de Souza (Inter CD Records, 2000) •

Splendid Night (Media 7 / Next Music, 2003) •

eLiXiR (Tratore, 2005) •

Jazzmin (Biscoito Fino, 2006) •

Soul & Creation (Phantom Sound & Vision, 2008) •

Bossa Eterna (Biscoito Fino, 2008) •

DVD - O Universo Musical de Raul de Souza,  •

Diretor de Arte : Flávio N. Rodrigues (Selo Sesc, 2012)

   Brazilian Samba Jazz (Encore Merci / Rue Stendhal, 2016) •



BRAZILIAN SAMBA JAZZ    
Raul de Souza

       aul de Souza, apresenta seu novo CD 

       Brazilian Samba Jazz, álbum de com-

posições autorais, uma fusão do Jazz e do 

Samba, corrente musical onde é um dos 

criadores e que interpreta a mais de 60 

anos.

Embora eclética, este álbum segue os 

cânones do gênero. Brazilian Samba Jazz, 

foi feito com a ajuda de uma nova gera-

ção de músicos brasileiros : Leo Montana 

piano, Glauco Solter no baixo, Mario 

Conde guitarra, Mauro Martins na bateria, 

entre outros convidados de prestígio que 

partilharam a sua capacidade de «swing», 

com Raul de Souza.

Uma turnê internacional irá acompanhar 

o lançamento do o novo álbum distribuído 

pela Rue Stendhal.

Lançamento - França : 14 de fevereiro de 2016

Lançamento - Brasil : 04 de maio de 2016

R

« Ele já partilhou seu talento com Baden Powell, 

Hermeto Pascoal, Sérgio Mendes e João Donato. Isto 

foi um pouco antes da onda mundial que se chamou 

« bossa nova ». Também atuou ao lado de Tom Jobim, 

Kenny Clarke, Freddie Hubbard, Wayne Shorter e mais 

recentemente Ron Carter, Richard Bona entre tantos ou-

tros nomes… E agora escutamos as primeiras notas de 

seu recém-lançado CD Brazilian Samba Jazz. Raul de 

Souza executa a síntese destas duas correntes musicais 

sem nenhum esforço. Este trombonista brasileiro não 

precisa provar mais nada pra ninguém, a esta altura 

de sua carreira musical. Seu primeiro álbum como líder 

data de 1965 e Sweet Lucy, lançado em 1977, assegu-

rou sua notoriedade em todo o planeta. Pode-se dizer 

que a maestria em seu instrumento (certamente não é 

dos mais fáceis a se praticar), foi reconhecido por inú-

meros prêmios e consagrado pela renomada Berklee 

College que utiliza um de seus trabalhos (Colors – 1975) 

como material didático . Uma sagacidade que o levou a 

criar seu próprio modelo de trombone – o Souzabone. 

Exigente consigo mesmo, assim como com os outros, o 

carioca que cultivou certa afeição à França, dividindo 

seu tempo entre estes dois lugares, é um artista que se 

dedica incessantemente a soprar variados instrumen-

tos, mesmo após 81 primaveras. Com Brazilian Samba 

Jazz, Raul de Souza assina seu primeiro álbum consti-

tuído apenas de composições próprias, inéditas em sua 

maioria. Um desafio a que ele se propõe, juntamente 

com a nova geração de músicos brasileiros, um teste-

munho complementar de sua filosofia de generosidade. 

O samba raramente encontrará um melhor embaixador 

do que Raul de Souza, trombonista de ginga e sono-

ridade suave, calorosa e íntima. Aí está uma lição de 

música festiva e nostálgica, altamente recomendada 

a todas pessoas de bom coração, não somente aos 

amantes do jazz e do samba. »

Jean-Louis Lemarchand (Jazz Academy, France)
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CONTATOS 
Booking Raul de Souza :

World

Thiago Pellegrino
Pellegrino Live Music

thiago@pellegrinolivemusic.com

Yvan Baumgartner
Tel : +41799371409

yvan.baumgartner@livemusicbooking.ch
www.livemusicbooking.ch

Brasil

Ana Buono : anabuono@uol.com.br
Cel : + 55 (11) 98255-4433

skype / anabuono

India

Cathy Dumoux : cathypondy@gmail.com
Tel : +91 9489-119386

Contatos Imprensa / Mídia :

Marlène Renard : skype / Marlene-Bluetouch

Licença Brazilian Samba Jazz :

Encore Merci Publishing
24 rue du Champ de l’Alouette 75013 PARIS

Harmony Suard : harmony.suard@encoremerci.com
Tel : +33 (0)1 45 42 24 24

WWW.RAULDESOUZA.NET

WORLD

BOOKING RAUL DE SOUZA

Ana Buono

email: anabuono@uol.com.br

Mobile/Whatsapp: +55 (11) 98255-4433

Skype: anabuono

Lester Kraszny

Booking Assistant

email: lesterkraszny@hotmail.com

Mobile/Whatsapp: +55(11) 98754-0567

SWITZERLAND

Angela Mota - email : angela.mota06@gmail.com

Mobile/Whatsapp : +41 76 616-7615

INDIA

Cathy Dumoux - email : cathypondy@gmail.com

Tel: +91 9489-119386

PRESS /MEDIA /MARKETING

Everly Machado - email : evymach@hotmail.com

Mobile/Whatsapp: +55(41) 99938-4337

Harmony Suard - email: harmony.suard@encoremerci.com

Tel: +33 (0) 1 45 42 24 24

LICENSING BRAZILIAN SAMBA JAZZ

ENCORE MERCI PUBLISHING

24 rue du Champ de l'Alouette
75013 PARIS

Harmony Suard : harmony.suard@encoremerci.com
Tel : +33 (0) 1 45 42 24 24

WWW.RAULDESOUZA.NET

BRASIL

EUROPA / EUA
Wagner MerijeWagner Merije

email : faleaquarela@gmail.com

Mobile/Whatsapp: +351 910 227 677 /+ 51(11) 99821-1330

email: faleaquarela@gmail.com

gmail.comgmail.com
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