
Piano e Voz

Show

Sambossajazz



� Com arranjos belíssimos que conservam a essência do samba, da bossa nova e do
jazz e ao mesmo tempo possui forte característica contemporânea, Estela
Manfrinato, com seu lindo e marcante timbre de voz e Lucas Bueno Dias, com seu
piano cheio de suingue e bom gosto, interpretam grandes obras da música popular
brasileira e do jazz no show Sambossajazz, que é fruto de profunda pesquisa e
experiência em performance na formação em duo de piano e voz muito explorada
no contexto destes gêneros musicais. No show também são inseridas canções
autorais que estarão no primeiro álbum do duo.



� Duração: 70 minutos

� Público: Todas as idades

� Repertório Previsto:

Autum Leaves

Body and Soul 

In a Sentimental Mood

They Can’t Take That Away From Me

Four 

Meditação 

Sabe Você 

Rio Bahia 

Capim

Estamos Aí



� Autum Leaves

https://www.youtube.com/watch?v=SWFz06sKXYI

� Sabe Você

https://www.youtube.com/watch?v=Lx_MPg_n-Bk

� They Can’t Take That Away From Me

https://www.youtube.com/watch?v=5MEC-6iOh6w&feature=youtu.be



� Nascida e criada no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba, Estela Manfrinato começou bem cedo seus estudos
musicais, aos cinco anos já dava seus primeiros passos na música, estudando violino. Daí em diante fez da música seu
principal meio de expressão. Estudou na tradicional Escola de Música Ernest Mahle, e passou a infância entre ensaios do
Coro e Orquestra infantil da escola. Vinda de uma família de músicos, passeava entre os diferentes gêneros musicais
com curiosidade. Por isso mais tarde, sentiu necessidade de caminhar por novos ares da música, e conheceu o choro. Foi
o bandolim que abriu um novo horizonte e um repertório riquíssimo.

� Vieram os primeiros sambas, baiões, valsas, foi um pulo para a cultura tradicional brasileira, de quem se tornou
pesquisadora e brincante. Participou de grupos tradicionais de Piracicaba e de cidades da região.

� Em 2009 ingressa no Conservatório Dramático e Musical de Tatuí no curso de canto popular-MPB e JAZZ, onde se forma
em Julho de 2014 com um show belíssimo intitulado “O Povo Brasileiro” em homenagem aos povos que deram origem a
cultura brasileira.

� A procura de novos rumos musicais se muda para o Rio de Janeiro para estudar com a cantora Amélia Rabello na Escola
Portátil de música, espaço de grandes pesquisadores e renomados interpretes.

� Atualmente leciona técnica vocal na Escola Portátil de Música e na Casa do Choro no Rio de Janeiro e desenvolve
paralelamente seu trabalho como cantora com o pianista Lucas Bueno Dias em profunda pesquisa na formação de piano
e voz e com o cantor e violonista Saulo Ligo, o pandeirista Marcelo Cabianca.



� Nascido em Ribeirão Preto, Lucas Bueno Dias é pianista, compositor e educador musical. Iniciou seus estudos musicais
aos 11 anos na cidade de Piracicaba onde teve a oportunidade de estudar e conviver com grandes músicos como:
Samuel Gustineli Neto, Marco Antonio Abreu Moraes, Marcos Moraes, Wagner Silva.
É formado no curso de MPB/JAZZ do Conservatório Dramático Musical Dr. Carlos Campos (Tatuí -SP) onde teve aulas com
importantes nomes da música popular brasileira como André Marques, Paulo Braga, Fabio Leal, Beto Correa, Sérgio
Frigério, Hudson Nogueira, Paulo Signori, entre outros.
Participou do Festival “Painel Instrumental” promovido pelo Conservatório de Tatuí em 2012, no qual teve oportunidade
de participar de aulas com Írio Junior, Daniel Santiago.
Já participou também de workshops com Alex Buck, Djalma Lima, Walmir Gil, Grabriel Grossi, Hamilton de Holanda,
Laércio de Freitas e Fabio Torres.
No ano de 2013 participou como aluno especial das disciplinas de arranjo e tópicos especiais em música popular
brasileira ministrada pelo professor Dr. Paulo José de Siqueira Tiné.

� Em 2016 teve a oportunidade de acompanhar a renomada cantora Leila Pinheiro em show realizado junto a Orquestra
Filarmônica Jovem de Piracicaba.

� Em 2018 participou do espetáculo “Poema Bar”, que envolve música e poesia, dirigido pelo ator Alexandre Borges.

� Atualmente desenvolve trabalhos como educador musical e projetos como pianista e compositor no segmento de música
instrumental brasileira.


