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* Leve seu instrumento e aparelhagem necessária (pedais e amplificador)
 

EVENTO GRATUITO
VAGAS LIMITADAS

Workshop guitarra e produção musical
Rafa Schuller - Guitarrista e Produtor
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Rafa Schuller - Guitarrista e Produtor

Indaial celebrará a chegada da Primavera com uma semana dedicada a música através da
troca de conhecimentos entre os interessados dos diversos segmentos musicais, com a
realização de atividades como master classes e workshops gratuitos. A proposta é promover
um intercâmbio de aprendizados relacionados ao segmento.
 
O Guitarrista Rafa Schuller dividirá seu conhecimento e experiência em um Workshop com
experimentação prática e bate-papo, que abordará temas relacionados a técnicas para
guitarra, leitura musical e interpretação de partituras, importância do estudo na música,
carreira e produção musical, banda ou trabalho solo, mercado da música, personalidade
musical, entre outros. Uma troca de experiências entre os participantes com experimentação
de instrumento, um bate-papo descontraído e a apresentação de Pocket Show com as
músicas do trabalho solo do artista também fazem parte da programação. 
 
Rafa Schuller  é compositor, arranjador, guitarrista, violonista, cantor, entertainer e produtor
musical. Graduado no LAMA (Los Angeles Music Academy) onde estudou com grandes
nomes da música como Jeff Richman (Henry Mancini), Jean Marc Belkadi, Bill Fowler (Ray
Charles), Linda Taylor (Tracy Chapman), Tony Inzalaco (Dexter Gordon, Tom Jobim), Ralph
Humphrey ( Frank Zappa), Mike Packer e Joe Bazu (Jennifer Lopes). É colunista e
colaborador da maior revista de guitarra do país, a Guitar Player Brasil e Artista respaldado
por Fender Musical Instruments Corporation, mais conhecida por Fender, um dos maiores e
mais importantes fabricantes de guitarras, amplificadores e contrabaixos norte-americano,
e Endorser de marcas como Basso Straps e Lost Dog Guitar. Multiperformático, apresenta-se
com as formações musicais em solo (voz e violão); trio (voz/guitarra, contrabaixo, bateria);
quarteto (voz/guitarra, piano, contrabaixo, bateria) e Big Band (formação quarteto mais
naipe de metais/sopros). Além dos projetos que integra, tem extensa participação em
discografias e trabalhos de terceiros.
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