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ESPECIALISTA EM TRILHAS
Daniel James Edward Torres nasceu em Londres, Inglaterra. 

Filho de pai brasileiro e mãe inglesa, o cantor desembarcou 
no Brasil aos 24 anos. Alcançou o sucesso formando dupla com 
a cantora Cidia (que também saiu do Fama). Ambos chegaram a 
receber um Disco de Ouro pelo projeto Duetos românticos. Em 
carreira solo desde 2009, o músico já lançou dois álbuns: Dan 
Torres (2009) e Bring it around (2011) – esse último em inglês.

Morando há mais de dez anos no país, atualmente o músico 
Dan Torres se tornou presença marcante no dial das rádios 
brasileiras. Desde que ficou conhecido nacionalmente por partici-
par da edição do reality show Fama, exibido pela Rede Globo em 
2003, o cantor já gravou 17 músicas para novelas da emissora, 
como Alma gêmea, Caminho das Índias e Em família. Sua contri-
buição mais recente, no entanto, foi a de maior destaque na mídia. 
Dan Torres regravou o clássico Lucy in the sky with diamonds, dos 
Beatles, para a abertura da novela das 21 horas, Império. O traba-
lho rendeu ao artista o Prêmio Extra de Televisão como melhor 
música de novela. 

Dan ainda toca alguns projetos paralelos, como a banda The 
Underdogs, que já conta com um álbum, lançado em novembro 
passado. Em dezembro, o grupo se apresentou no Circo Rock, 
evento realizado no Circo Voador, que reuniu bandas da nova 
geração da cena roqueira carioca.

MADURO E nO TOPO DAS PARADAS
O gênero "roots rock reggae" ainda não é tão 

conhecido no Brasil, mas é com ele que a 
banda onZe:20 vem conquistando cada vez mais 
admiradores. Para quem não conhece, o termo pode 
soar um pouco complicado. Por isso o vocalista Vitin 
prefere definir os integrantes do grupo simplesmente 
como "roqueiros que gostam de tocar reggae". A 
banda mineira definitivamente sabe o que está 
fazendo, já que o recém-lançado álbum Vida loka, 
apenas o segundo de sua carreira, alcançou a quarta 
posição entre os mais vendidos do iTunes ainda na 
pré-venda. "Foi uma conquista muito grande pra 
gente, uma prova de que nosso trabalho está sendo 
visto e valorizado", comenta Vitin.

 O disco Vida loka, disponível no canal oficial da 
banda no YouTube, traz um Onze:20 com um som 
mais maduro em relação ao anterior, A nossa barraca. 
"Estamos inserindo mais brasilidade nas músicas", ex-
plica o vocalista. A aposta deu certo. Logo após o lan-
çamento do disco, a banda já fazia sua primeira turnê 

na Ásia. "Passamos uma semana no Japão sem entender nada que eles diziam (risos). Foi muito bom sair do país e ver que 
somos reconhecidos lá fora também", completa Vitin. Agora, o grupo dá continuidade a sua tour nacional, mas sem perder de 
vista os próximos projetos, quem incluem a gravação de um DVD ao vivo.

Em dezembro, o Onze:20 surpreendeu ao integrar por duas semanas o Top 5 da parada Hotlist 300 (Crowley) e alcançar 
o topo da lista na cidade de São Paulo – isso, no dia 10 do mesmo mês. O single do sexteto Sem medo de amar teve 24 exe-
cuções nesta data, ficando à frente da dupla Zezé Di Camargo & Luciano (com Flores em vida) e do grupo Magic! (Rude), 
artistas que dividiram a segunda colocação.
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ROMAnTISMO E SUIngUE
No fim de novembro, ClauDio Zoli lançou Amar amanhecer, seu 

primeiro disco (pela Lab 344) após um hiato de cinco anos. O título 
já indica que as faixas falam muito de amor. Além de compor o repertório, 
Zoli também conciliou algumas funções pela primeira vez em sua carreira. 
“Eu nunca tinha assumido ao mesmo tempo os arranjos e a produção de um 
álbum. Foi trabalhoso, mas fiquei muito feliz com o resultado”, diz.

Ele ressalta que mesmo com uma pegada mais romântica, o suingue está 
presente no CD. Isso é observado na nova música de trabalho, Clima de 
romance. “Essa música tinha uma levada latina. Aí, acabei criando essa 
linguagem disco-soul bem ao estilo de artistas como Robson Jorge, Lincoln 
Olivetti, Black Rio e Tim Maia”, explica. Agora, Zoli prepara o show que 
ganhará a estrada após o carnaval. O repertório incluirá as faixas do novo 

disco, mas ele sabe que não pode deixar de tocar os clássicos de sua carreira – como Noite do prazer, gravada em 1984. 
“Todo artista tem uma música marcante em sua trajetória. Essa foi a minha primeira canção a estourar, a primeira que 
eu ouvi no rádio. Isso é bom e, ao mesmo tempo, gera um desafio para o artista, que tem que se superar”.

A fORçA DA InTERnET 
A dupla PeDro Paulo & alex encontrou na internet uma verdadeira aliada para alavancar a carreira. Só no 

Facebook são mais de 630 mil curtidas, enquanto que no YouTube já são mais de 40 mil inscritos e 22 milhões de 
views. Entre os vídeos mais populares estão os registros do último DVD ao 
vivo da dupla, gravado no início de 2014 em Umuarama (PR), cidade natal 
dos sertanejos. "Um amigo passa o link do YouTube para outro e de repente  
você chega a lugares onde nunca imaginaria chegar", explica Pedro Paulo, 
que também ressalta a facilidade que os contratantes dispõem para observar 
o trabalho da dupla através da plataforma. 

O sucesso do último DVD foi tanto que Pedro Paulo & Alex já planejam para 
maio o próximo registro em vídeo. No final do ano, os cantores divulgaram nas 
redes sociais algumas músicas inéditas que farão parte do projeto, como Loka 
Loka, que segue a mesma linha de seus outros lançamentos. "Pretendemos con-
tinuar na linha do sertanejo universitário. É muito bom ouvir nossas músicas em 
rodeios e em porta malas de carros", comenta Alex. No entanto, o cantor admi-
te que haverá pelo menos uma música romântica no trabalho. "Está na hora de 
mostrar que também sabemos cantar para os apaixonados", brinca. 

ATRAVESSAnDO fROnTEIRAS
No que depender da cantora alba JoaCy, o ano de 2015 vai ser de muitas 

novidades. Recentemente, a compositora e jornalista lançou o disco Amar é ter 
você – puxado pelo single Changes, que ganhou videoclipe. Mas ela quer apostar num 
trabalho diferente para este ano. Alba vai aproveitar sua facilidade de se comunicar 
em outras línguas para lançar um novo álbum, todo internacional. Com músicas 
autorais em inglês, o disco vai trazer uma mistura de vários ritmos, como o pop, rock, 
jazz, blues e até uma pitada de música clássica.

 Alba Joacy já está acostumada a lançar álbuns completamente autorais. Sua disco-
grafia conta com 11 trabalhos, lançados desde 2002, e em todos eles é marcante sua 
presença como compositora. "Desde muito nova eu gostava de escrever poemas e ou-
tros textos. Mas dia após dia, vi que poderia usar esse dom da escrita para expor as 
minhas ideias em forma de canções", conta a artista. Além de compositora, Alba é 
multi-instrumentalista – toca violão, piano, entre outros instrumentos.
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