Matheus von Krüger lança DVD e se destaca como um camaleão da boa música
“Eu sou do mundo. Estou sempre em movimento. Parado eu não aguento. Acho
que sou camaleão”. Não é a toa que os versos da canção “ Um E Um Milhão”
abrem o DVD “Durantes”, mais novo trabalho do cantor e compositor Matheus
von Krüger. As frases repetidas num arranjo suave, essencialmente percussivo
sintetizam a fase artística e até mesmo a personalidade desse psicólogo, de 29
anos cheio de carisma e de qualidade musical incontestável.

“A emoção é o meu principal objeto de trabalho. Seja no consultório ou no
palco eu gosto de sentir o que as pessoas têm para passar”, afirma Matheus,
defendendo

a

importância

da

gravação

do

seu

primeiro

DVD.

“Pela

necessidade de ter o público em volta, às vezes perco a referência gravando
em estúdio. No palco flui tudo da melhor maneira possível. Acho que
principalmente por isso, fiquei tão realizado com o resultado desse trabalho”,
explica o cantor.

Por ordem do destino, Matheus foi capaz de provar um pouco de vários
pedacinhos da cultura brasileira. Afinal nasceu na Bahia, é de família mineira,
passou parte da vida no Maranhão e é radicado no Rio de Janeiro. E o cantor se
aproveita de tudo isso - e ainda da influência do jazz que sofreu quando morou
na Nova Zelândia - para conquistar cada vez mais admiradores por onde passa,
seja com arranjos inspirados como na sua canção “Reconsidere” , ou na
roupagem dada à canção “Tô”, do tropicalista Tom Zé.

Dirigido por Pedro von Krüger e gravado no final de 2010, o DVD de Matheus
von Krüger é uma excelente chance de ver como o baiano se sai bem no palco,
empolga e diverte o público com suas composições que falam de amor, da
cidade e das emoções.

Lançado em 2012 no Rio de Janeiro com participação especial de Paulinho
Moska, o show de lançamento do DVD “Durantes” também já foi apresentado
em Minas Gerais, em Belo Horizonte contando com participação especial de
Pedro Morais, em Divinópolis e também no Festival de Inverno de Ouro Preto.
“Durantes” também foi apresentado no “Nublu Jazz Festival” em Nova York.

Outros projetos
Matheus começou sua carreira artística para valer aos 23 anos, quando tocou
em várias casas de show da noite carioca. Com 26 anos, lançou seu primeiro
CD “Outros Tempos” com produção e arranjos de Muri Costa, e participações
mais que especiais de Jaques Morelembaum e Danilo Caymmi. Dois anos
depois, o cantor reafirma seu talento no seu segundo álbum “mvk”.

No ano passado, Matheus gravou o cd “Dorival” em homenagem à obra de
Caymmi, com o quarteto Primo, projeto que credenciou o grupo a finalista do
Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Grupo de MPB.

No Carnaval, Matheus canta no Bloco Fogo e Paixão e no Bangalafumenga.

Escute o áudio do DVD “Durantes”: http://snd.sc/18dmi4V
Assista vídeos do DVD “Durantes”:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLh6tRZvfQURU4_Nh0imuuV6N75yhYLqFY

Veja fotos do show de lançamento do DVD “Durantes”:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.145798018900084.50077.101638493316037&type=1&l=2d74cf78fa

LINKS OFICIAIS MATHEUS VON KRÜGER:
Site - www.matheusvk.com.br
Facebook Fan Page - www.facebook.com/matheusVKoficial
Canal do YouTube - www.youtube.com/MVKsom
Twitter - https://twitter.com/sommvk
Soundcloud - https://soundcloud.com/mvksom
BandPage - https://matheusvkoficial.bandpage.com

Agradecemos a atenção. Para informações adicionais favor entrar em contato com
Daniel Lima: (11) 94249 5554 – (13) 9773 9979 ou através do e-mail: contato.matheusvk@gmail.com

