Carol Panesi e Pedro Franco
DUO
Um bandolim, um violino e múltiplas possibilidades
sonoras. Essa é a proposta do duo formado pelos
instrumentistas Carol Panesi e Pedro Franco.
No repertório, o duo combina samba, choro e forró com o
improviso virtuoso do jazz, interpretando Hermeto
Pascoal, Luiz Gonzaga, Cartola, entre outros, além do
repertório autoral.
O show promove o encontro desses 2 grandes músicos da
nova geração.

Redes Sociais:
http://www.carolpanesi.com/
https://www.facebook.com/carolpanesioficial/
https://www.facebook.com/musicopedrofranco/

Vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=blaHCpIFKqA
https://www.youtube.com/watch?v=NviJcG55YIg&feature=youtu.be

Pedro Franco

Pedro, gaúcho de Porto Alegre, é compositor, arranjador e virtuose em seus
instrumentos.
Muito cedo, aos oito anos, já tinha decidido seguir a carreira de músico e a
brincadeira, que logo virou coisa muito séria, o levou a ingressar na Escola da OSPA
(Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) estudar choro com o professor Luiz Machado e
violão e com Daniel Sá.
Mudando-se para o Rio de Janeiro em 2010, cidade onde reside até hoje, passou pela
UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), onde cursou Bacharelado em Violão.
Em 2017 lançou seu primeiro disco “Pedro Franco” que contou com a direção musical
de Marco Pereira e obteve uma indicação como Revelação ao Prêmio da Musica
Brasileira em 2018. Além de seu trabalho solo acompanha algumas artistas de renome
como Maria Bethânia, Zélia Duncan e Roberta Sá.

Carol Panesi

Multi-instrumentista, vencedora do Prêmio Profissionais da Música 2018 na categoria
autora e vencedora do Prêmio MIMO Instrumental 2018, Carol Panesi foi integrante
da "Itiberê Orquestra Família" e do "Itiberê Zwarg & Grupo". por 13 anos. Com esses
projetos, viajou por vários lugares do Brasil e do estrangeiro. Compartilhou seus
conhecimentos como monitora do projeto didático idealizado por Itiberê, a Oficina da
Música Universal por 7 anos.
Gravou CDs, DVDs e dividiu o palco com grandes nomes do cenário musical brasileiro e
internacional, dentre eles Hermeto Pascoal, Daniela Spielmann, Quinteto da Paraíba,
Léa Freire, Nicolas Krassik, Ricardo Herz, Edu Lobo, Clarice Assad e Jongo da Serrinha.
A musicalidade desta multi-instrumentista se destaca pela capacidade de fazer soar as
nuances dos mais variados contextos por onde ela transita. Ao violino, piano ou
trompete, a música é o farol que guia Carol.

