
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RAUL DE SOUZA PROGRAMA INSTRUMENTAL SESC BRASIL 

https://www.youtube.com/watch?v=MojMj0FeW80&amp;list=RDMojMj0FeW80&amp;start_radio=1&amp;t=7
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Raul de Souza 

 
oão José Pereira de Souza, conhecido como Raul 

de Souza, é um lendário trombonista, reconhecido 

mundialmente , 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 

mundialmente – 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 

trombonistas do mundo, pelas revistas especializadas 

como a DownBeat, Bill Board, Rolling Stones, hoje é 

considerado como referência mundial no virtuosismo de 

seu instrumento e pela ginga e fraseado brasileiro, 

adquirido nas gafieiras cariocas. 

 
Depois de ter decidido sair das grandes gravadoras 

americanas 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. 



 
 

 

DISCOGRAFIA RAUL DE SOUZA 
ÁLBUM NOVO 

 

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) with Conrad Herwig • 

No Palco! Raulde 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, • 

Artistic Director : Flávio N. Rodrigues (Selo Sesc, 2012) 

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

Jobim’s Tribute (music streaming, 2018) • 

 

B LUE VOYAGE    Com o lançamento de 

mais esse CD, o Sesc difunde a produção 

contemporânea da música instrumental  

brasileira, ampliando o conhecimento do público 

e a apreciação do talento de um de nossos mais 

valiosos e longevos instrumentistas. Da Vila 

Mariana a Bangalore, passando por Paris e 

Chamonix, desejo a todos uma boa viagem ! 

Danilo Santos de Miranda- Diretor Sesc SP 

 
Mais informações: 

www.rauldesouza.net 

http://www.rauldesouza.net/


BLUE VOYAGE 

Raul de Souza aponta a luz no túnel com seu novo álbum BLUE VOYAGE, um dos 

melhores discos de sua carreira 

Raul de Souza tem corrido o mundo nos últimos anos numa turnê que o levou a todos   os 

continentes. Não é a toa que ele é considerado um dos maiores instrumentistas brasileiros 
de todos os tempos e um dos cinco maiores trombonistas da história. 
Em seu novo album, BLUE VOYAGE (Selo Sesc, 2018), Raul de Souza segue fundindo o 
jazz com a música brasilieira e mundial em sintoniza com o hoje, fazendo de sua música 
uma mensagem de luz, amor e esperança. Gravado em Chamonix, na França, o disco é 
composto por oito faixas: VILA MARIANA, ST MARTIN, BLUE VOYAGE, PRIMAVERA EM 
PARIS, CHEGADA, BOLERO À CHAMONIX, TO MY BROTHER SONNY e NIGHT IN 
BANGALORE, compostas e arranjadas por Raul de Souza. Ao lado dele estão os músicos 
Glauco Sölter: (Baixo Elétrico), Mauro Martins (Bateria); Leo Montana (Piano) e  Alex 
Correa (Piano). O guitarrista Mário Conde contribuiu na harmonização. A direção artística é 
de Glauco Sölter e Wagner Merije. 
Em plena forma, a todos os pulmões com seu inseparável trombone e também ao 
saxofone, o músico não deixa de surpreender com criatividade e requinte. Ouvir Raul de 
Souza é uma experiência única, um deleite para os ouvidos. 
Em sua longa e premiada carreira internacional que beira os 65 anos de música, Raul 
conta com uma festejada e profícua discografia. Isso não impede de que BLUE VOYAGE 
venha com a força de uma obra de alto quilate, já candidatíssima a um dos melhores 
albuns de sua carreira. 
Para os fãs de longa data pelo mundo afora, um novo disco e um novo show é sempre uma 
ótima novidade. 
Para os novos ouvintes certamente será um encontro inesquecível. Ainda mais ao vivo, 
pois no palco Raul de Souza é encantador de plateias de todas as idades e nacionalidades. 
Este é o segundo trabalho de Raul de Souza com o Selo Sesc, da cidade de São Paulo, 
com qual lançou em 2012 o pacote com o DVD “O Universo Musical de Raul de Souza” 
mais o CD “Voilá”, projeto esse que rendeu a Raul o “Prêmio da Música Brasileira” no ano 
seguinte. 
BLUE VOYAGE está disponível em formato CD e nas plataformas de streaming. 
Quer saber mais de Raul de Souza? Experimenta colocar o nome dele no Google e você 
vai ver que o gênio das notas musicais, patrimônio da música mundial, além de ser um dos 
precursores da Bossa Nova, já tocou e gravou com alguns dos maiores nomes de todos os 
tempos, inovando em todos os ritmos. 
E energia e projetos não faltam. Mas agora é hora de BLUE VOYAGE. 

Wagner Merije – Diretor musical, escritor, poeta, jornalista e humanista – Nov/2018 

Mais informações www.rauldesouza.net 

http://www.rauldesouza.net/


JOBIM’S TRIBUTE 
Rio de Janeiro, década de 1950, no Brasil, nos bares, nas calçadas, nos "dancings" e 
bailes só se fala sobre isto. Os músicos estão entusiasmados com uma nova onda sonora 
que está surgindo. Ainda não tem nome, mas parece a evolução natural da mistura entre 
a música brasileira mais sofisticada harmonicamente com a liberdade musical que 
propunha a música norte-americana, na reformulação cultural do pós-guerra. 

 

Os músicos mais capacitados e conectados com as novas tendências 
estavam "surfando" nesta onda e criando fusões que dariam ao mundo 
estilos híbridos como o "samba-jazz", "latin-jazz", "afro-samba", entre 
outros...como       a       "bossa-nova",       talvez       o       mais    significativo. 

 
Não foram poucas as vezes que o trombone magistral de Raul de Souza 
encontrou as partituras escritas pela próprio punho de Antônio Carlos Jobim, 
em arranjos para discos de Sérgio Mendes, Edison Machado e Milton 
Banana, pra citar alguns. E ainda teve a oportunidade de coroar esta parceria 
com   um  lindo   solo   de   trombone   no  último   CD   do   mestre   e amigo. 

 
Neste merecido Tributo, Raul dedica suas interpretações mais inspiradas ao 
mestre Tom, rei das melodias e eterno maestro da música brasileira. 

 

 
Glauco Solter 

 
https://open.spotify.com/album/2kCDnHtwqWvsI5NLBlNK35 

 

Raul de Souza - Trombone 
Hamleto Stamato – Piano 
Glauco Solter – Baixo Acústico 
Erivelton Silva – Bateria 

 
Digital Platforms – Kkbox – Napster – Qobuz – Anghami – Youtube (Europe) – Spotify 

https://open.spotify.com/album/2kCDnHtwqWvsI5NLBlNK35


 

 

“A GAFIEIRA DE RAUL DE SOUZA – De volta às origens” 

Prestes  a  completar  85  anos  de  vida,  o  trombonista  Raul  de  Souza  mostra  uma 

disposição fenomenal para novos projetos , como este inédito, onde faz uma volta às 
suas origens , quando tocava em bailes . 

 
Com participação de músicos do primeiro time e uma cantora convidada, com 

repertório que contempla , Dona Ivone Lara, Cartola, Djavan, Dorival Caymmi , 

Adoniran Barbosa dentre outros , Raul promete sacudir seu público numa gafieira 

inesquecível. 

 
E com essa jovialidade que lhe é peculiar Raul segue empunhando seu trombone nos 
palcos do Brasil e do mundo. 

 
 

Ana Buono 
 

Ficha Técnica: 
 

Trombone líder ...Raul de Souza 
Piano e Arranjos…Hamleto Stamato 
Contrabaixo...Glauco Solter 
Bateria...Erivelton Silva 
Percussão…Marco Lobo 
Saxofone…Eduardo Neves 
Trompete...Aquiles Moraes 
Trombone...Everson Moraes 
Cantora Convidada…Nilze Carvalho 



 
 

BRAZILIAN SAMBA JAZZ 

Raul deSouza 

R aul   de   Souza,   apresenta   seu   novo 

CD Brazilian Samba Jazz, álbum de 
composiçõ7es 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 geração 
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 novo álbum distribuído pela 
Rue Stendhal. 

 
Lançamento - França : 14 de fevereiro de 
2016 

 
Lançamento - Brasil : 04 de maio de 2016 

« 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 outros 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, assegurou 

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 

inúmeros 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 instrumentos, 

mesmo após 81 primaveras. Com Brazilian Samba 

Jazz, Raul de Souza assina seu primeiro álbum 

constituído apenas de composições próprias, 

inéditas em sua maioria. Um desafio a que ele se 

propõe, juntamente com a nova geração de músicos 

brasileiros, um testemunho complementar de sua 

filosofia de generosidade. O samba raramente 

encontrará um melhor embaixador do que Raul de 

Souza, trombonista de ginga e sonoridade 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) 



WWW.RAULDESOUZA.NET 

Booking Raul de Souza : 

WWOoRLrlDd 

Thiago Pellegrino 

Pellegrino Live Music 

thiago@pellegrinolivemusic.com 

Yvan Baumgartner 

Tel : +41799371409 

yvan.baumgartner@livemusicbooking.ch 

www.livemusicbooking.ch 
Mobile / Whatasapp: 

Brazil 
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InINDdIiaA 
INDIA 

Cathy Dumoux: caethmypail:ocnatdhyy@pongdym@agiml.coail.cmom 

Tel : +91 9489-119386 

 
Press / Media : 

email : evymach@hotmail.com 
 

Marlène Renard : skype / Marlene-Bluetouch 

email : harmony.suard@encoremerci.com 

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 

CONTATOS 
 

BOOKING RAUL DE SOUZA : 

 
BRASIL 

Ana Buono 

email: anabuono@uol.com.br 

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

Skype: anabuono 

 
AMERICA LATINA  

Dora Mendonça 
 

email: doranivia@gmail.com 

Mobile/ Whatsapp: +54 (9) 2255405607 

EUROPA / USA 

Wagner Merije 

email: faleaquarela@gmail.com 

Mobile/Whatsapp : +351 910 227 677 /+ 55 (11) 99821-1330 

 

  FRANÇA 
                                                                                                                                                                                                                       Etienne Clement 

email: etienne.clmt@gmail.com 

Mobile/whatsapp: +33(6) 63 74 07 16 

 
INDIA 

Cathy Dumoux / email: cathypondy@gmail.com 

Tel: +91 9489-119386 

PRESS / MIDIA / MARKETING : 

 
Everly Machado / email: evymach@hotmail.com 

 

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

 
LICENSING BRAZILIAN SAMBA JAZZ: 

 

      Encore Merci Publishing 

24 rue du Champ de I'Alouette 
75013 - PARIS 

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

WWW.RAULDESOUZA.NET 
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