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QUEM SOU
Jornalista, editor e crítico musical,
escrevo sobre festivais, shows e
discos. Desde os anos 1980
acompanho profissionalmente a
produção fonográfica brasileira e
eventos musicais em diversos
países. Faço palestras sobre
música, curadorias e já dirigi
projetos musicais para o Sesc SP.
Sou autor de diversos volumes das
coleções de livrosCDs "Soul &
Blues" (2015), "O Melhor de Elis
Regina" (2014), "Tributo a Tom
Jobim" (2013), "Grandes Vozes"
(2012), "Raízes da Música Popular
Brasileira" (2010) e "Clássicos do
Jazz" (20072008), que editei para
a "Folha de S.Paulo". Também sou
autor dos livros "Tropicália: a
História de Uma Revolução
Musical" (1997), "A Divina
Comédia dos Mutantes" (1995), "O
Jazz como Espetáculo" (1990) e
"Jazz ao Vivo" (1989). Atualmente
http://www.carloscalado.com.br/2013/07/o-piano-brasileiro-projeto-reune-nove.html
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POSTS MAIS LIDOS
Grandpa Elliott:
músico de rua de
New Orleans estréia
em CD aos 64 anos

Nove pianistas de diferentes
gerações

NESTE BLOG

nas

cenas da música brasileira e do
jazz – Amilton Godoy, Fábio

Festivais em 2016:
roteiro de eventos de
jazz, música
instrumental e blues
pelo Brasil

Torres, Tiago Costa, Heloísa
Fernandes,

Hércules

Gomes,

Julia Tygel, Karin Fernandes, Zé
Godoy e Benjamim Taubkin –
vão participar do projeto O
Piano Brasileiro, de 1º a 3 de

Discos de 2015:
música instrumental,
jazz e MPB em 30
álbuns de alta
qualidade

agosto, na Casa do Núcleo, em
São Paulo.
A programação inclui oficinas,
workshops, palestras, vídeos e
performances. Além de trocar
experiências

nas

atividades

vespertinas, três pianistas vão se apresentar em cada uma das noites, em shows que
prometem encontros inéditos.
Mais detalhes sobre a programação, inscrições e horários, no site da Casa do Núcleo.
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