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Todos os sons da natureza es-
tão dentro do saxofone de Vi-
nícius Dorin. Ele os retira com 

cuidado para poucos ouvintes por 
vez: hoje é o dia dos joinvilenses, 
que poderão assistir a uma apre-
sentação do músico mineiro no 
Teatro do Sesc, ao lado do Quar-
teto Dedo de Prosa, de Joinville. O 
encontro entre os instrumentistas 
de jazz livre e o músico que faz 
MPB com sopro será uma mescla 
de músicas de Dorin, do quarteto 
e de standarts de jazz.

Considerado um dos maio-
res saxofonistas do Brasil, Dorin 
é um dos membros do grupo de 
Hermeto Pascoal, com quem toca 
desde 1993. Ele também assume a 
fl auta e piano. Com Hermeto, via-
jou para festivais de jazz de Nova 
York, New Orleans, Amsterdã, 
Bogotá e Buenos Aires, além de 
fazer turnês de shows pelas Amé-
rica, Ásia e pela Europa. Além de 
Hermeto, também foi parceiro de 
cantoras como Simone, Gal Costa 
e Jane Duboc. 

No palco, a parceria com o 
Dedo de Prosa trará canções do 
álbum “Revoada”, o primeiro dis-
co próprio do instrumentista, com 
ritmos como o maracatu, como na 
música “Maracatudo”. No repertó-
rio, Dorin apresenta temas fortes 
em “Caminho Verde” e “Cincan-
do”, acordes inspirados em “Ba-
lada em Sol pra Si”e chega a cair 
numa animada gafi eira jazzística. 
Samba, bossa nova, swing e jazz 
são os ritmos que completam o 
repertório de hoje. 

Não é a primeira vez que o 
quarteto joinvilense divide o pal-
co com um grande músico do ce-
nário nacional: em quatro anos, 
o grupo teve a oportunidade de 
se apresentar em shows e jam 
sessions com músicos brasileiros 
como Gilberto de Syllos, Genil 
Castro, Jorginho-do-Trompete e 
Cassio Moura. O Dedo de Prosa é 
formado saxofone de Gledison Za-
bote, o baixo de Michel Falcão, a 
guitarra acústica de Judson Teixei-
ra e a bateria de Cadu Floriani.

O show tem o intuito de formar 
plateia para a música instrumental 
em Joinville e valorizar a música e 
os músicos brasileiros. Ele começa 
às 20 horas e a entrada é gratuita. 

QUINTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2012

DIVULGAÇÃO

OS NOVOS ÁLBUNS DE 
THE XX, THE VACCINES 

E THE KILLERS. 
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+ O QUÊ: show de Vinícius Dorin 
com o Quarteto Dedo de Prosa.
QUANDO: hoje, às 20 horas.
ONDE: Teatro do Sesc, na rua 
Itaiópolis, 470, América, Joinville. 
QUANTO: gratuito.

CURRÍCULO
Vinícius é membro 
do grupo de 
Hermeto Pascoal


