Oitava Abaixo Eventos Artísticos apresenta:

NOTRE JAM

Jazz para todos os ouvidos

UMA ABORDAGEM CONTEMPORÂNEA DO JAZZ

Apresentando um repertório de canções do pop contemporâneo, o quarteto
formado por grandes instrumentistas do cenário brasileiro visita de forma
jazzística as composições de Paul Simon, Donald Fagen, Zé Rodrix, Sade, Prince,
Edu Lobo, Soundgarden, Djavan, Corine Bailey Rae, Toninho Horta, Steely Dan,
Norah Jones, Stevie Wonder, Michael Jackson - entre outros!
Liderado pelo baixista/compositor/arranjador Bruno Migliari e pelo saxofonista AC, - e formado por músicos de
relevo no cenário da música brasileira e em especial da música instrumental - o quarteto Notre Jam oferece
música de qualidade para o seu evento. A sofisticação e o requinte associados ao Jazz e o apelo das canções
pop que todos apreciam, independente do gênero específico. O charme da combinação destes dois elementos
num repertório sem “prazo de validade” apresentado de forma impecável por músicos do mais alto nível faz do
Notre Jam uma opção diferenciada de música para eventos - sejam eles festas e recepções particulares,
vernissages ou eventos corporativos.
Nossa proposta é apresentar música envolvente e instigante sem ser intrusiva. Levar sofisticação e elegância
ao seu evento porém mantendo um elo direto com o público através de uma abordagem acessível do jazz.
Repertórios temáticos ou “customizados”:
Repertorio “Customizado”
O Notre Jam oferece seu repertório principal de canções populares contemporâneas com tratamento jazzístico
(veja anexo). Mas não nos limitamos a ele. Para nos adequarmos às circunstâncias específicas de cada evento,
oferecemos opções de repertórios temáticos, criando set lists em conjunto com o contratante, que pode optar,
por exemplo, por um repertório exclusivamente de clássicos da bossa nova, ou de standards jazesticos dos
anos 40, ou ainda por um set list de um único compositor ou pela reprodução ao vivo de um único disco de sua
preferência. Todas estas opções - e muitas outras que um cliente possa imaginar - são passíveis de realização.
Uma vez feita a escolha de um repertório temático, nós nos encarregamos de adequar os arranjos à
instrumentação do quarteto.

Formação “Flexível”
Embora sejamos um quarteto formado por sax tenor, contrabaixo, piano e bateria, entendemos que eventos
diferentes podem demandar formações diferentes, seja por adequação ao espaço físico, quantidade de
público presente ou mesmo a própria escolha do repertório e natureza do evento. Por isso oferecemos a
nossos clientes a possibilidade de optar por formações alternativas., reduzindo o quarteto à formação de trio
(duas opções) ou ampliando-o à formação de quinteto, com a adição de um cantor(a) caso se deseje. Opções:
1. Quarteto “standard”: piano, baixo, bateria e sax
2. Quarteto “vocal jazz”: piano, baixo, bateria e voz (masculina ou feminina)
3. Trio “jazz standard”: piano, baixo e bateria
4. Trio “soft jazz”: piano, baixo e sax
Backline e logística simplificada
Des-complicamos o seu evento: O Notre Jam se encarrega de seu próprio backline (equipamento e
instrumentos) e podemos montar tudo em 45 minutos. Levamos nossos instrumentos e amplificadores e
oferecemos também um sistema de PA próprio por uma pequena taxa adicional (quando as dimensões do
local da apresentação assim o exigirem), incluindo música mecânica ambiente (por meio de playlists
adequadas ao evento ) para os intervalos entre os sets de música ao vivo, sem necessidade de contratação de
firma de som.
Opções adicionais - soluções completas para o seu evento:
Podemos ir mais longe e oferecer soluções completas de entretenimento e registro do seu evento: oferecemos
pacotes de registro de imagem (foto e video) e também DJ para o “after party”, quando se deseja mudar a
atmosfera da festa. Profissionais do mais alto gabarito
1. Notre Jam + Foto: música ao vivo + registro fotográfico (inclui edição e tratamento de imagem e entrega do
material em midia rígida)
2. Notre Jam + Foto e Video: música ao vivo + registro fotográfico e filmagem (inclui edição e tratamento de
imagem e entrega do material em midia rígida)
3. Notre Jam + DJ: música ao vivo + música mecânica para dançar (inclui equipamento de sonorização
ambiente)
4. Notre Jam + Foto e Video + DJ: o pacote completo para seu evento: música ao vivo + música mecânica
para dançar + registro em fotográfico e filmagem (inclui equipamento de sonorização ambiente, edição e
tratamento de imagem e entrega do material em midia rígida)
OBS: preços dos pacotes sob consulta.

Bruno Migliari: Baixo - bacharel em contrabaixo
pela UNI-Rio, vem atuando com artistas de diversas
tendências, como Frejat, Simone, Ana Carolina, Paulinho
Moska, Lobão, Leoni, além de atuar como diretor musical
e arranjador ao lado de novos valores da MPB. No

AC: Sax Tenor - bacharel em Performance no
Berklee College of Music em Boston e mestrado em
saxofone pela California Institute of Arts. Prêmio
Woodwind Berklee Performance Achievement Award.
Com 6 discos lançados como líder, já tocou na Europa e

campo instrumental, lançou os CDs autorais“Amicizia” e
“Bicho Músico”, integra o Leandro Braga Trio, o Quito
Pedrosa Quarteto, a RAO de Mike Ryan e co-lidera o
aclamado ensemble 11 Cabecas.
Visite: brunomigliari.mus.br

nos EUA além de ser muito atuante no cenário
instrumental brasileiro onde seus créditos incluem
Zimbo Trio, Paulo Braga, Claudio Infante, Claudio
Dausberg, Paulinho Moska,Victor Biglione, Adriano
Giffoni e Robertinho Silva. Visite acjazz.com.br

VISITE NOSSA PLAYLIST NO YOUTUBE
FALE COM A GENTE:
BRUNO MIGLIARI - CEL/WHATSAPP: (021) 99707-0706
E-MAIL: MIGLIARIBASSO@MAC.COM

Referência de preços:
As apresentações-padrão do quarteto Notre Jam para eventos têm o formato de 3 sets de 45
minutos intercalados por intervalos de 15 minutos. Este padrão é flexível: o repertório pode ser
distribuído em 2 sets mais longos ou mesmo em longo set contínuo. Havendo necessidade,
sets adicionais podem ser agregados em função da duração do evento. No entanto, adotamos
como referência para estimativa de preço o padrão de 3 sets.
•
•
•

Quarteto (sax, baixo, piano e bateria)
3 sets de 50 minutos (intercalados por intervalos de 15 minutos), totalizando 3 horas.
Tempo necessário para montagem/desmontagem: 45 minutos
Valores:

•
•

Cachê artístico: R$2.000 (dois mil Reais) por apresentação em 3 sets.
Logística (transporte, equipamento, backline) : R$200 (duzentos Reais)

•

Valor total: R$2.200 (dois mil e duzentos Reais)

•
•

Condições:
O valor total deve ser quitado até a data do evento, por transferência/depósito bancário
caso seja necessária a emissão de uma NFS-e (nota fiscal eletrónica), haverá uma
acréscimo de 10% sobre o valor total orçado (no exemplo acima, o custo final seria de R
$2.420 - dois mil quatrocentos e vinte Reais)

Solicite seu orçamento a qualquer momento. Peça um repertório específico, ou customize o
nosso set list escolhendo entre um extenso songbook. Opte por pacotes completos
adicionando opcionais conforme seu interesse e conveniência.Teremos grande prazer em
atende-lo!
Abraço grave,
Bruno Migliari
migliaribasso@mac.com
cel/whatsapp: (021) 99707-0706

