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Música Nova 2018
Savassi Festival lança versão 2018 do projeto musical voltado para desenvolvimento de
obras inéditas de artistas da música instrumental com cinco novidades
Previsto para acontecer entre os dias 3 e 11 de agosto de 2018, o Savassi Festival
promove, além de concertos de jazz, de música instrumental e de estilos musicais ligados
a esses gêneros, como choro e samba, ações voltadas para educação (Escola do Jazz), arte
(Fotografe o Jazz) e desenvolvimento de músicos (intercâmbios, o concurso Novos
Talentos do Jazz, workshops).
Também faz parte do escopo de atuação do Savassi Festival o comissionamento de obras
inéditas. A ação teve início em 2011 com o comissionamento de peças para orquestras e,
dede então, grandes nomes da música mundial participaram do programa, como Cris
Potter (EUA), Kenny Werner (EUA), Cliff Korman (EUA), André Mehmari e Rafael
Martini. Em 2017, surgiu o Música Nova, um programa de incentivo tanto para criação
quanto para o desenvolvimento de projetos musicais com formações diversas, que vão
desde trios até big bands. Nesse primeiro ano, participaram do projeto Juliana Perdigão,
Luisa Mitre, Fred Selva e Rafael Martini.
Para a concepção e o desenvolvimento dessa nova obra musical, o Savassi Festival
oferece subsídios financeiros e técnicos para cada um dos músicos poderem compor a
obra ao longo de 8 meses e, posteriormente, apresentá-la ao público. Dessa forma, o
festival contribui para que peças inéditas, muitas vezes impossibilitadas por falta de
recursos e tempo, sejam produzidas e divulgadas. A ideia é que o músico convidado seja
acompanhado durante todo processo: desde a criação, passando pela apresentação final
até mesmo a produção e a divulgação da obra em plataformas digitais e em mídia física
(CD).
Em 2018, o Música Nova apresenta cinco novidades. A primeira delas diz respeito às
parcerias com instituições locais, como Sesc-MG, Café com Letras, Escola de Música da
UFMG, Escola de Música da UEMG e a Feira Internacional de Negócios - Música
Mundo. Essa junção promove a criação de um ecossistema favorável para o
desenvolvimento do trabalho dos artistas alavancando possibilidades de apresentação e
comercialização do trabalho final.
A segunda nova é a inclusão da ação Work in Progress ao Música Nova. Agora, além de
mostrarem o resultado em um concerto final, os artistas irão, ao longo do primeiro
semestre, realizar shows no Sesc Palladium e nas unidades do Café com Letras para
testarem o trabalho em progresso..
O terceiro ponto de destaque é a parceria com o Música Mundo - Feira Internacional de
Negócios que possibilitará aos artistas o estabelecimento de contato com programadores
de centros culturais, curadores, produtores e players do cenário da música instrumental
brasileira e mundial por meio do trabalho desenvolvido pelo Música Nova.

Devido à parceria com as universidades, o Música Nova ganha uma faceta educacional.
Os músicos realizarão workshops tanto na Escola de Música da UFMG quanto na Escola
de Música da UEMG para discutir e mostrar o processo de criação na música instrumental
para alunos interessados.
Por fim, mas não menos importante, o álbum de música dos artistas produzidos em
decorrência do trabalho no Música Nova terá o selo Savassi Festival. Este selo é utilizado
especialmente para obras chanceladas e/ou financiadas pelo evento. Dessa forma, é
reforçado o trajeto do músico convidado ao participar do Música Nova: desenvolvimento,
apresentação e gravação de um CD com selo de qualidade.
Este selo, não custa lembrar, será lançado em 2018, com a gravação do CD de Luisa
Mitre, composto no projeto Música Nova 2017.
Com esse novo formato, o Música Nova almeja criar um ciclo profissional para músicos
que pode durar entre 2 e 3 anos. E, ao longo da execução dos processos nesse período,
espera-se gerar desenvolvimento profissional para o artista por meio do estímulo criativo
possibilitado pelo comissionamento, divulgação do trabalho durante esse percurso,
produção de um álbum referente ao trabalho gerado e estabelecimento de contatos
comerciais para o músico pela feira Música Mundo.
Veja abaixo os artistas que fazem parte do Música Nova 2018.

Música Nova – Artistas 2018
Frederico Heliodoro
Um dos grandes nomes da nova geração de música instrumental do Brasil, Frederico
Heliodoro é filho do músico Affonsinho e, aos 28 anos, acumula grande experiência em
palcos do Brasil e em outros países. Já se apresentou ao lado de Mike Moreno (USA), Ari
Hoenig (USA) e Harvey Wainapel (USA). Além disso, recebeu o prêmio BDMG
Instruamental 2009. Assina três álbuns "Ao Vivo no Café com Letras" (2011), "Dois
Mundos" (2012) e "Verano" (2013).
Site =
Instagram =
Facebook =
Twitter =
Felipe Vilas Boas e MG Big Band
Paulista de nascença, mas mineiro de coração, Felipe é bacharel em guitarra com
especialização em Fusion além de mestrando. Talentoso instrumentista, compositor,
produtor e arranjador, é o responsável pela produção e arranjos de muitos trabalhos da
nova sofra mineira, entre eles o segundo trabalho de Túlio Araújo, o CD "East". Para o
Música Nova, Felipe se junta a MG Big Band.
Site =

Instagram =
Facebook =
Twitter =
Desvio + Pedro Durães
Na essência da identidade do duo Desvio está a combinação dos ritmos brasileiros com
o pensamento formal erudito. A fusão desses dois elementos, somados às
diferentes formações dos músicos, compõe uma sonoridade única e peculiar. No
repertório, uma mistura de peças autorais e de compositores que se alinham ao
pensamento dos artistas. Para sua participação no Música Nova, os artistas se juntaram
ao experiente músico Pedro Durães.
Site =
Instagram =
Facebook =
Twitter =
Louise Woolley Quinteto (SP)
Louise Woolley é pianista natural de São Paulo. Filha do contrabaixista Pete Woolley,
cresceu no meio da música instrumental, ouvindo os ensaios que aconteciam em sua casa.
Em 2013 lançou seu primeiro disco,inteiramente autoral, com o apoio do PROAC
(programa de ação cultural da secretaria de cultura do estado de São Paulo). Em 2014
ganhou o "Prêmio Funarte da Música Brasileira". Em 2015 se apresentou,junto a seu
quinteto, na Argentina e no Uruguai. Também em 2015 ganhou o edital Proac,
novamente. Em 2016 gravou seu segundo disco autoral: "Ressonâncias". Seu novo
trabalho, em fase de lançamento, apareceu como destaque de 2016 na lista de renomados
críticos musicais.
Site =
Instagram =
Facebook =
Twitter =
Juarez Moreira
A música entrou muito cedo na vida de Juarez Moreira, mineiro de Guanhães, por
influência do pai, desde criança já ouvia discos de jazz, bossa nova e música brasileira
produzida nos anos 50. Autodidata, começou a tocar violão aos 12 anos. Na universidade
cursou Engenharia Civil, mas abandonou o curso no último ano para dedicar-se
exclusivamente à música. Nos últimos anos, realizou inúmeras apresentações bem
recebidas por público e crítica em diversos países como Estados Unidos, França,
Venezuela, Portugal, Itália, Suíça, Finlândia, Argentina, Venezuela e teatros como
Lincoln Center (NY). No Brasil, tem se apresentado com shows e masterclasses nos
principais festivais de música instrumental: Free Jazz (RJ), I Love Jazz (BH, RJ,SP),
Savassi Festival (MG), Joinvile Jazz Festival (SC), Instrumental Sesc Brasil (SP), Tudo

é Jazz (Ouro Preto–MG), MIMO (Ouro Preto-MG), Festa da Música (BH), Música no
Museu (BH), Festival Internacional de Violão (BH), entre vários outros.
Site =
Instagram =
Facebook =
Twitter =

Work in Progress – Apresentações já agendadas
Os shows serão realizados no Sesc Palladium e nas unidades do Café com Letras
Felipe Vilas Boas Jazz Combo: 11 de março de 2018, no Café com Letras Savassi
Frederico Heliodoro:14 de junho de 2018, no Sesc Palladium
Felipe Vilas Boas e MG Big Band: 28 de junho de 2018, no Sesc Palladium
Desvio+Pedro Durães: 06 de setembro de 2018, no Sesc Palladium
Louise Wooley Quinteto (SP): 05 de setembro de 2018, no Sesc Palladium
Juarez Moreira: 26 de setembro de 2018, no Sesc Palladium
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