Violonista, cantor, compositor e produtor musical: isto é Matheus von
Krüger.
Baiano de nascença e de família mineira, morou nos estados do Pará e
Maranhão antes de chegar ao Rio, onde iniciou sua carreira de músico
profissional.

Lugares

distintos,

sonoridades

diversas,

representados

no

disco

pelos

diferentes estilos que a música brasileira agrega. Produzido pelo maestro e
parceiro de longa data Muri Costa, o cd "Outros Tempos" foi composto em
grande parte pela tríade Matheus, Muri e Rogério von Krüger e traz as
participações especialíssimas de Danilo Caymmi, Jaques Morelenbaum, Vittor
Santos, Chico Amaral, Dunga e Marcelo Costa.

Um time de primeira para endossar um repertório 100 % autoral, coerente com
sua formação, que tem como influência e referência a nata criativa da MPB: Gil,
Djavan, Milton, Chico, Caetano, Ben, Tom e João.

Grandes compositores que Matheus cantou anteriormente em seus grupos de
forró, samba e jazz, recriando clássicos de nosso cancioneiro e apresentando
suas composições a um público que hoje ainda o acompanha.

Com o violão sempre a postos, não perde oportunidade de sacar o instrumento
e fazer som onde quer que esteja. Essa espontaneidade é marca das
apresentações com a banda que lhe acompanha, formada por Piero Grandi,
Leandro Vasques, Renato Santoro e Fred Alves.

Como se cada show fosse o melhor e aquele momento o de maior alegria,
Matheus transmite esse sentimento a quem está presente, fazendo dos
concertos uma verdadeira celebração de sua musicalidade.

Escute “Outros Tempos”: http://snd.sc/15DxB5P
Fotos do show “Outros Tempos”:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.281084822038069.1073741839.101638493316037&type=1&l=951e51
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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

