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Apresentação
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“Considero o projeto uma das mais felizes iniciativas da Fundação Cultural na difusão da música, valorizando e incentivando os artistas de
Varginha e da região. O 5ª da Boa Música consolidou na antiga e histórica Estação Ferroviária um ponto de encontro e um centro de convivência entre artistas e o grande público que se deleita com as brilhantes
apresentações musicais”.
Antônio Silva
Prefeito municipal

“É um projeto que deu certo e já está consolidado no município. Além de
promover a música de qualidade, valoriza e divulga os profissionais, revela
talentos, traz entretenimento e gera emprego para muitos trabalhadores
que atuam durante o evento. Nosso papel é incentivar esta excelente iniciativa. Já vim muitas vezes no Quinta, que é um ambiente agradável para
diversão de todos”.
Vérdi Lúcio Melo
Vice-prefeito municipal

Apresentamos este número 1 (um) da “Revista do 5ª da Boa Música” após
pedidos e sugestões do público e dos artistas que participam no evento,
tendo como objetivos principais: 1) Servir como registro histórico de todas
as edições do “5ª da Boa Música” com a data da apresentação, o nome da
banda e seus integrantes. 2) Consolidar o projeto como algo permanente
e não apenas de uma administração ou governo, para que sendo fortalecido não corra o risco de eventualmente algum dirigente extingui-lo. 3)
Retribuir o trabalho das bandas, pois todas se apresentam sem “cachê”,
nenhuma recebeu remuneração da Fundação Cultural de Varginha, portanto a revista é uma retribuição, visto que servirá como “portfólio” para
estas bandas. Ressaltamos que esta primeira edição compreende os anos de 2009 a 2017 e as próximas poderão
ser anuais ou com intervalos menores. Agradeço ao prefeito Antônio Silva, ao vice-prefeito Vérdi, à Câmara Municipal na pessoa de seu presidente vereador Leonardo Ciacci, às bandas, ao público e aos servidores que têm
contribuído para o sucesso do “5ª da Boa Música” e também a todos que contribuíram para a publicação desta
revista, que ora lançamos.
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Leandro Rabêlo Acayaba de Rezende
Diretor Superintendente da Fundação Cultural de Varginha
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Muita história
para contar

Salve 0 5ª! Salve a música!
Salve a cultura da cidade!
Desde o surgimento do
QBM, estive sempre presente. Não
à toa, fui o produtor de todas as
edições e, talvez dissesse, a tarefa
não foi fácil. O começo foi bastante
desafiador. Primeiro, as burocracias. Dificuldades não apenas com
a contratação de equipamentos
de som, mas também com o espaço que se deteriorava a cada dia.
Como a área entre os trilhos ainda
era de chão batido, sofríamos muito com a logística. Numa semana
era poeira, na outra era puro barro. Depois, o público. No começo,
era relativamente pequeno e o esforço de divulgação não era satisfatório, além de algumas correntes
contrárias que tentavam, a qualquer custo, dar fim ao belo projeto
que ali nascia.
No início, as próprias bandas traziam o equipamento de
som. Mas, graças ao empenho da
equipe e dos artistas que sempre
acreditaram e confiaram no Quinta, a agenda foi se tornando cada
vez mais disputada e, com o constante crescimento, o projeto conquistou definitivamente o espaço
que merece na região. E existe
coisa mais gostosa do que música
livre e gratuita para todos os ouvi-

dos sempre às quintas-feiras? Pois
é, aqui temos!
E, para além da questão
operacional, desafiadora por si só,
uma das grandes conquistas foi sonharmos com degraus mais altos e
percebermos o respeito que, hoje,
todos têm pelo projeto não apenas
em Varginha e região, mas transcendendo, em muitas ocasiões, as
linhas das Gerais.
Nada mais sincero e gratificante do que perceber o brilho
nos olhinhos de cada músico, show
após show, ao se depararem com
uma plateia sempre atenta e entretida com os espetáculos. O que
no início contávamos com 100, às
vezes 200 expectadores, hoje são
mil, duas mil pessoas que marcam
presença em todas as edições.
A proposta era criar uma
ação livre de lucros diretos, num
palco aberto onde cada banda,
independente do estilo que representasse, pudesse mostrar o trabalho. Entendo, após esses quase
10 anos, que o Quinta se moveu
por meio de três ações básicas: a
espontaneidade e o empenho dos
artistas individuais e das bandas
em participarem, a fidelidade com
a proposta e o carinho do público

Rosildo Beltrão e
Deborah Valle Beltrão
Presentes desde a 1ª edição

sempre presente, além, é claro, do
apoio e da confiança que a direção
da Fundação Cultural de Varginha
depositou em nosso sonho.
A procura pelo projeto ainda
é muito grande. E, quer saber? Só
aumenta. Além de diversas bandas
de Varginha, já passaram pelos palcos do QBM artistas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte
e até de outros países, como Jarrah
Thompson, da Austrália, além de
outras importantes cidades como
Divinópolis, Contagem, Lavras, Três
Corações, Cambuquira, Campanha,
São Gonçalo do Sapucaí, Monsenhor Paulo, Três Pontas, Machado,
Poços de Caldas, Guaxupé, Paraguaçu, Alfenas, dentre outras.
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Muita história
para contar
Foram milhares de pessoas que apoiaram o evento nestes
nove anos e nada mais justo do
que registrar parceiros fundamentais nessa caminhada. Agradeço
ao Marcos Delfino (Marquinho
Pintor), que atua espontaneamente como assistente de produção; ao
Marco Antônio Barros, que presenteia as bandas com um DVD gravado ao vivo toda semana; à Deborah
Valle Beltrão, que carinhosa e despretensiosamente sugeriu o nome
5ª da Boa Música; ao saudoso cine-
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grafista e músico Alódio Tovar, um
dos maiores parceiros e incentivadores do projeto; ao fotógrafo Matherson Saint’yves, que vem registrando semanalmente o evento;
ao professor Dinho Batistão, que
viabilizou os equipamentos de
som e a equipe de músicos do Conservatório nas primeiras edições;
e ao diretor Leandro Acayaba, que
nos deu carta branca para conduzir o Quinta e não mediu esforços
para liberar a locação dos equipamentos e ampliar as edições.

Por último, fica o meu muito
obrigado ao público fiel e generoso
que acompanha o Quinta, e, principalmente, sem nomear ou escolher um em especial - pois seria
uma injustiça tremenda não mencionar todos por aqui - aos músicos
formidáveis e sempre disponíveis
a ocuparem o que antes era uma
simples passarela para esperar os
trens passarem e, hoje, cada vez
mais, consolida-se como o palco do
5ª da Boa Música na antiga Estação
Ferroviária da cidade.

O dia que o QBM quase foi realizado na Rua Paraná
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O ano era 2013. O Jornal Folha de Varginha e BlogDoMadeira
acabavam de inaugurar nova sede,
à Rua Tiradentes. Pelos lados da
estação, a direção da Fundação
Cultural decidiu interromper o
projeto, alegando privilégio a um
estilo musical, o Rock.
A suspensão da QBM gerou
muita polêmica. Por que encerrar
um projeto que oferece música ao
vivo de graça? E que está sempre
lotado, toda santa quinta-feira.
Decidimos realizar o projeto na rua de baixo do blog, com patrocínio de empresas locais e apoio
do então secretário de Turismo,
Aristides Ribas. Imediatamente,
Ribas autorizou a contratação do
palco. Ao blog, restariam os custos

do som, iluminação e camarim. O
palco seria montado em um terreno na beirada dos trilhos da rede
ferroviária, pra cima da pracinha.
Ficamos entusiasmados,
afinal participamos da criação do
5ª da Boa Música. Eu era assessor
de imprensa do projeto, quando
a plataforma da estação recebia
pouco mais de 100 pessoas por edição. Vi o projeto crescer e ser esse
sucesso, 300 edições depois.
Quando tudo estava certo
[para levar a QBM para a Rua Paraná], recebemos a notícia: o prefeito
Antônio Silva ficou sabendo do imbróglio e determinou que a Fundação Cultural retomasse a QBM. Nas
palavras do prefeito, “até a última
quinta-feira” de seu mandato. Era

Marcus Madeira
Jornalista, editor do BlogDoMadeira e
Jornal Folha de Varginha

promessa de campanha.
Acertadas as arestas com a
antiga direção da Fundação Cultural, o projeto voltou a ser realizado
em seu berço. Durante curto período, o QBM foi realizado na Praça
do ET. A um custo mais caro, pois
exigia a contratação de tendas
para o público e banda.
O local apropriado para a
QBM é, sem dúvida, a Estação. Que
oferece o clima underground adequado para o projeto. Ideal para
viajar na música oferecida pelos
artistas da cidade. Longa vida ao
QBM!

9 anos de história
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O projeto 5ª da Boa Música foi criado em agosto de 2009 com a finalidade de
incentivar, apoiar e valorizar a produção
musical em Varginha. Desde então, tem
promovido junto ao público de todas as
idades a oportunidade de lazer, de entretenimento cultural e o mais importante:
oferecer o acesso livre e gratuito aos bens
culturais da cidade.
As apresentações musicais acontecem sempre às quintas, às 20h, na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha. O projeto tem o caráter
puramente cultural, sem fins lucrativos e é

2009
AGOSTO/09
1ª edição - 13/08 – Lançamento do
projeto de Revitalização dos Novos Espaços da Estação Ferroviária
e primeira apresentação musical
na antiga plataforma de embarque com a realização de um concerto com a Orquestra de Câmara
Reavivarte, sob a regência do maestro Cassiano Maçaneiro e números de dança a cargo do professor
Paulo Antônio Carvalho. Devido
ao sucesso do evento, neste dia
foi lançada a ideia de um projeto
musical às quintas, quando obteve aprovação geral da direção da
Fundação naquele momento. Vários nomes foram sugeridos para
o novo projeto como: Quinta Mu-

Bandas
2009 - 2016
mantido pela Fundação Cultural.
Inicialmente, foi realizada uma parceria
com o Conservatório Estadual de Música “Maestro Marciliano Braga”, que ficou responsável pelas
apresentações de grupos variados formados por
professores e alunos, toda primeira quinta do mês.
Hoje, com nove anos de atividades e mais
de 300 edições realizadas, o projeto já virou referência na área cultural e ponto de encontro dos
amantes da música, atingindo uma média de público de mil a duas mil pessoas por semana.
Qualquer banda de qualquer estilo pode
participar do projeto, desde que atenda ao requisito mínimo: “apresente Boa Música”.

sical, Quinta Maior, Quinta Justa
ou Aumentada, Música na Estação
e outros. Porém, Deborah Valle e
Costa Beltrão sugeriu numa alusão à Quinta da Boa Vista no RJ,
o nome de 5ª da Boa Música, obtendo aprovação e aceitação unânime. O músico e professor Dinho
Batistão ofereceu as primeiras
apresentações com alunos e professores do Conservatório. Rosildo
Beltrão, produtor de eventos da
Fundação, ficou encarregado de
conduzir as produções. Em dois
meses, aconteceram as primeiras
reuniões, contatos e convites às
bandas, tudo com excelente aceitação tanto dos músicos, como da
sociedade da época. Assim, nasceu o projeto 5ª da Boa Música em
Varginha.

OUTUBRO/09
2ª) - 15/10 – lançamento oficial do
projeto 5ª da Boa Música com a
participação do cantor, violonista
e compositor varginhense Cacá
Negreti e banda. MPB de todos os
tempos e autorais.
NOVEMBRO/09
3ª) 12/11 – Quarteto Instrumental
Fonte Sonora com o saxofonista
Geraldo Quintiliano, de Varginha,
e convidados. Jazz, MPB e instrumental universal .
4ª) 19/11 – Projeto Reavivarte com
a Orquestra de Câmara Reavivarte de Varginha, sob a regência de
Cassiano Maçaneiro. Música erudita mundial de várias épocas
5ª) 26/11 – Banda Sissibonaflá, de
Varginha. MPB, Pop e Rock das
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Bandas
2009 - 2016
melhores bandas dos anos 60 até
80 e autorais.
DEZEMBRO/09
6ª) 03/12 – Grupos de MPB do Conservatório Estadual de Música de
Varginha. MPB de várias épocas.
7ª) 10/12 – Alessandro Rato, cantor
e violonista varginhense, no show
solo, violão e voz. MPB de várias
épocas.
8ª) 17/12 – Banda Sissibonaflá,
de Varginha, no inusitado show
“Sobe a Laje da Estação” numa alusão aos Beatles. Os músicos tocaram literalmente em cima da laje
da Estação Ferroviária. Tributo aos
Beatles.
9ª) - 24/12 – Quinta especial de Natal – apresentação do Coral Presbiteriano de Varginha. Canções
natalinas com arranjos vocais.
2010
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JANEIRO/10
10ª) 14/01 – Joelson Ciacci, cantor,
compositor e guitarrista, de Varginha, e a Banda Spectral Swing no
lançamento do CD do grupo. Repertório autoral.
11ª) 21/01 – Vanderson Lopes, cantor e violonista varginhense no
show solo voz e violão e a participação especial dos cantores Raimundo Andrade, de Varginha, e
Plattyny, da cidade de Machado.
MPB de todos os tempos.
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12ª) 28/01 – Banda Jardim do Sapo, momentos dos anos 60 até 80.
de Varginha. MPB e Rock de todos 22ª) 22/04 – Banda Os “6” Três, de
os tempos e autorais.
Varginha. Pop Rock e MPB dos
anos 70 até hoje.
FEVEREIRO/10
13ª) 04/02 – Cacá Negreti, cantor, MAIO/10
compositor e violonista vargi- 23ª) 06/05 – Alunos e professonhense e banda. MPB de todos os res do Conservatório Estadual de
tempos e autorais.
Música de Varginha – MPB, voz e
14ª) 11/02 – Banda Monte Livre, de violão.
Varginha. MPB e Pop Rock de to- 24ª) 13/05 – Banda Os “6” Três, de
dos os tempos.
Varginha. Pop Rock e MPB dos
15ª) 25/02 – Banda 6 Canecos, de anos 70 até hoje.
Varginha. MPB, Pop Rock e auto- 25ª) 20/05 – Banda Coice de Mula,
rais.
de Varginha. Rock’n Roll (cover)
dos anos 70 até hoje e autorais.
MARÇO/10
26ª) 27/05 – Cacá Negreti, cantor,
16ª) 04/03 – Grupos de alunos e compositor, violonista varginhenprofessores do Conservatório Esta- se e sua banda. MPB de todos os
dual de Música de Varginha. MPB e tempos e autorais.
Pop Rock.
17ª) 11/03 – Cantora Letícia Penha, JUNHO/10
de Varginha, e diversos convida- 27ª) 10/06 – Banda Os Vantherléios, de Três Corações. MPB e Pop
dos. MPB e Pop Rock.
18ª) 18/03 – Banda Os “6” Três, de Rock dos anos 70 até hoje.
Varginha. Pop Rock e MPB dos 28ª) 17/06 – Letícia Penha, de Varginha, e convidados. Grupos do
anos 70 até 90.
19ª) 25/03 – Banda Jardim do Conservatório de Música, MPB.
Sapo, de Varginha. Pop Rock, Ro- 29ª) 24/06 – Dambru e seu Baú,
ck’n roll e MPB dos anos 70 até de Varginha (o retorno) – releituras (pérolas) dos anos 60 até hoje.
hoje e autorais.
Participação de diversos músicos
convidados.
ABRIL/10
20ª) 08/04 – Banda Diablo de Havana, de Varginha. Rock e Blues JULHO/10
dos anos 70 até hoje e autorais.
30ª) 01/07 – Grupos de MPB do
21ª) 15/04 – Dambru e seu baú, de Conservatório Estadual de Música
Varginha. Releituras dos melhores de Varginha.
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Bandas
2009 - 2016

31ª) 08/07 – Banda Jardim do Sapo,
de Varginha. Pop Rock, Rock’n’ Roll
e MPB dos anos 70 até hoje e autorais.
32ª) 15/07 – Banda Calango Véio,
de Varginha. Cover Rock’n Roll e
autorais.
33ª) 22/07 – Banda Spectral Swing,
de Varginha. Relançamento CD.
No show, autorais do cantor, guitarrista e líder da banda, Joelson
Ciacci.
34ª) 29/07 – Banda Moto Serra, de
Varginha. Seleção de Rock’n Roll
(cover) e autorias.

movida em parceria com o IEPHA e o feitos pelos próprios alunos, utiConselho Deliberativo do Patrimônio lizando sucata, como bacias e reCultural de Varginha.
cipientes de plástico). A segunda
apresentação foi do Clube da Ami39ª) 02/09 – Abertura pela Ban- zade, formado por cantores da Meda Marcial do Propac II de Var- lhor Idade que interpretaram duas
ginha, e seis bandas vencedoras músicas. E, no final, os alunos do
do 3º Festival Palco Alternativo, Programa de Atenção à Criança e o
realizado pelo Conservatório grupo Bah, formado por integranEstadual de Música de Varginha tes dos cursos do Propac e Banda
no mês de agosto. A banda ven- Marcial. No repertório, MPB e axé.
cedora foi a Little Soda e dentre 43ª) 30/09 – Grupos de alunos do
as finalistas as bandas Wande- Conservatório de Varginha, corer, Lexon, Matheus Zóio, Jardim mandado pelas cantoras Letícia
do Sapo, Anexo 13, All Random e Penha (canto e violão) e Raabe AnBanda Náusea.
drade (canto e teclado).
AGOSTO/10
40ª) 09/09 – Concerto com a Or35ª) 05/08 – Grupos de MPB com questra Experimental do Conser- OUTUBRO/10
alunos e professores do Conserva- vatório Estadual de Música de Var- 44ª) 07/10 – Quinta especial cometório Estadual de Música de Vargi- ginha. No programa, clássicos da morativo ao aniversário de Varginha.
música erudita mundial e uma se- nha com diversos shows coman36ª) 12/08 – Os “6” Três, de Vargi- leção de compositores brasileiros. dado pelo projeto Canto de Praça
nha. Pop Rock e MPB dos anos 70 41ª) 16/09 – Banda Sissibonaflá, do cantor Raimundo Andrade, reaté hoje.
de Varginha. MPB, Pop e Rock das alizado na Concha Acústica Mari37ª) 19/08 – Jardim do Sapo, de melhores bandas dos anos 60 até ângela Calil. Todos os estilos.
Varginha. Rock, Pop Rock dos anos 80 e autorais.
45ª) 14/10 – Banda Lasimilares, de
70 até hoje e autorais, em come- 42ª) 23/09 – Em continuidade à 2ª Varginha. Rock, MPB e autorais.
moração ao 1º ano da revitalização Jornada Mineira do Patrimônio, 46ª) 21/10 – Banda Sissibonaflá,
da Estação Ferroviária de Vargi- apresentação especial da peça de de Varginha. MPB, Pop e Rock das
nha, e do projeto 5ª da Boa Música. teatro do projeto “(Re) Inventando melhores bandas dos anos 60 até
38ª) 26/08 – Banda Mister Zé, de um Tempo”. Foram alunos da Me- 80 e autorais.
Varginha. Pop Rock e MPB dos lhor Idade que fizeram o próprio 47ª) 28/10 – Dambru e seu baú e
anos 70 até hoje e autorais.
texto da peça, com passagens so- banda Os “6” Três, de Varginha.
bre a vida de cada um. Em segui- Releituras dos anos 60 até hoje,
SETEMBRO/10
da, quatro shows musicais com os entre Rock, Pop Rock e MPB.
A programação especial do mês de se- grupos Batucalata, projeto social
tembro foi para marcar a 2ª Jornada com 31 integrantes que tocam ins- NOVEMBRO/10
Mineira do Patrimônio Cultural, pro- trumentos de percussão (alguns 48ª) 04/11 – Alunos e professores
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Bandas
2009 - 2016
do Conservatório Estadual de Música de Varginha.
49ª) 11/11 – Banda Little Soda, de
Varginha. Seleção de covers de diversos estilos e autorais. A banda
foi rebatizada neste dia de “Nova
Vitrola”.
50ª) 18/11 – Jamaica e banda República dos Anjos, de Varginha. MPB
de todos estilos e tempos e alguns
autorais.
51ª) 25/11 – Banda Plug Set, de Varginha. Rock cover de diversos estilos e alguns autorais.
DEZEMBRO/10
52ª) 02/12 – Alunos e professores
do Conservatório Estadual de Música de Varginha. MPB.
53ª) 09/12 – Diablo de Havana, de
Varginha. MPB, Rock, Blues e autorais.
54ª) 16/12 – Banda Sissibonaflá,
de Varginha. MPB, Pop e Rock das
melhores bandas dos anos 60 até
80 e autorais
2011
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FEVEREIRO/11
55ª) 10/02 – Abertura da Temporada 2011, com a Banda Jardim do
Sapo, de Varginha. Rock ’n Roll tradicional, MPB, Pop Rock e autorais.
56ª) 17/02 – Homill Jr e banda, de
Varginha. MPB, Pop e Samba.
57ª) 24/02 – Banda lasimilares, de
Varginha. MPB e Rock e autorais.

Revista do projeto 5ª da Boa Música
Fundação Cultural de Varginha/MG • nº 1 • 2009 - 2017

MARÇO/11
58ª) 03/03 – Grupos do Conservatório Estadual de Música de Varginha. Show voz e violão com a
participação de diversos cantores
e instrumentistas.
59ª) 17/03 – Banda Sissibonaflá,
de Varginha. MPB, Pop e Rock das
melhores bandas dos anos 60 até
80 e autorais.
60ª) 24/03 – Banda Delta, de Varginha. Pop e Rock e autorais.
61ª) 31/03 – Maria Fernanda Caetano e banda, de SP, com diversos
músicos convidados de Varginha.
MPB de todos os tempos.
ABRIL/11
62ª) 07/04 – Aninha Rodrigues e
convidados. MPB, Blues e Rock.
63ª) 14/04 – Banda Os “6” Três, de
Varginha. MPB, Pop Rock e autorais.
64ª) 21/04 – Grupos vocais do Conservatório Estadual de Música de
Varginha. MPB.
65ª) 28/04 – Mi Rodrigues e banda
de SP, no show Em Bossa. Bossa
Nova.
MAIO/11
66ª) 05/05 – Banda Jardim do Sapo,
de Varginha. Show comemorativo
aos quatro anos de formação da
banda. MPB, Pop, Rock e autorais.
67ª) 12/05 – Banda Spectral Swing,
de Varginha. Releituras de MPB,
Rock e autorais.

68ª) 19/05 – Banda Nova Vitrola,
de Varginha. Show acústico com
releituras da MPB, Rock e autorais.
69ª) 26/05 – Banda Sissibonaflá,
de Varginha. MPB, Pop e Rock das
melhores bandas dos anos 60 até
80 e autorais.
JUNHO/11
70ª) 02/06 – Banda Combinado da
Quinta com Nova Vitrola, Jardim
do Sapo e diversos convidados.
MPB, Pop e Rock.
71ª) 09/06 – Cantor e violonista
Luciano Cachorrão, de Varginha, e
diversos convidados. MPB, Pop e
Rock.
72ª) 16/06 – Banda Arcada Dentária, de Varginha. O projeto conseguiu levantar a banda de grande
sucesso nos anos 70 e 80, que trouxe ao palco os músicos Alessandro
Rato, no violão, guitarra e vocal;
Ronaldo Sério (Guina), nos teclados; Gustavão Bíscaro, na bateria e
vocal; e Giovani Mendonça (Thuata), nos baixos.
73ª) 30/06 – Show de aquecimento do 4º Varginha Moto Fest com a
participação das bandas Jardim do
Sapo, Sissibonaflá e abertura com
a banda Foot Smooking. Rock.
JULHO/11
74ª) 07/07 – Grupos do Conservatório Estadual de Música de Varginha. MPB e Pop.
75ª) 14/07 – Hudson Thompson e
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banda Diablo de Havana, de Varginha. Rock, Blues e autorais.
76ª) 21/07 – Mi Rodrigues e banda,
de SP. MPB e Bossa Nova.
77ª) 28/07 – Banda Red Label, de
Varginha. MPB, Pop e Rock.

participação da banda Jardim do
Sapo. MPB, Rock e autorais.
86ª) 29/09 - Banda Panela do Diabo, de Três Pontas. Pela primeira
vez no QBM, apresentaram um tributo a Raul Seixas.

AGOSTO/11
78ª) 04/08 – Banda Nova Vitrola,
de Varginha. Releituras de MPB,
Rock e autorais.
79ª) 11/08 – Banda Sissibonaflá, de
Varginha. Único show da banda
sem o guitarrista ZaLê, substituído
no dia pelo guitarrista Marcelo, de
BH. MPB, Pop, Rock e autorais.
80ª) 18/08 – Banda Mr. Zé, de Varginha. Pela segunda vez no projeto, a
banda apresentou vasto repertório
de MPB e Rock internacional.
81ª) 25/08 - Banda Os “6” Três, de
Varginha. MPB, Pop e Rock.

OUTUBRO/11
87ª) 06/10 – Grupos do Conservatório Estadual de Música de Varginha. Todos os estilos.
88ª) 13/10 – Mi Rodrigues e banda,
de SP. Samba e MPB.
89ª) 20/10 – Banda Os “6” Três, de
Varginha estreando a nova formação: Rafinha, no baixolão e vocal;
Gustavinho, na guitarra e vocal;
e Delfino, na bateria. MPB, Pop e
Rock.
90ª) 27/10 – Homil e banda, de SP.
Seleção de Pop Rock, MPB e Reggae.

SETEMBRO/11
82ª) 01/09 – Banda Arcada Dentária, de Varginha, no show “O Retorno”. Grande sucesso dos anos 70 e
80, a banda continuou com o mesmo carisma apresentando variado
repertório dos anos 70 até hoje.
83ª) 08/09 – Foot Smoking, de Varginha. Blues e Rock ‘n Roll nacional
e internacional.
84ª) 15/09 – Mi Rodrigues e banda,
de SP. MPB e Tributo a Bossa Nova.
85ª) 22/09 – João Eugênio e banda
Jardim do Sapo. Show do cantor e
compositor João Eugênio com a

NOVEMBRO/11
91ª) 03/11 – Mi Rodrigues e banda,
de SP. MPB e Samba.
92ª) 10/11 – Millena Castro e banda, de Varginha. Pop e Rock.
93ª) 17/11 – Dambru e seus Dinossauros, de Varginha. Releituras da
MPB e Rock dos anos 60.
94ª) 24/11 – Banda Orio’n Gate, de
Varginha. Heavy Metal.
DEZEMBRO/11
95ª) 01/12 – Nita Rodrigues e banda Juke Box, de Cambuquira. Blues
e Rock ’n Roll.

Bandas
2009 - 2016
96ª) 15/12 – Show de encerramento do ano com a banda Sissibonaflá, de Varginha. Pela segunda vez,
a banda subiu na laje e prestou um
Tributo aos Beatles.
2012
FEVEREIRO/12
97ª) 02/02 – Banda Mr. Zé, de Varginha, na abertura da Temporada
2012. Rock ‘n Roll.
98ª) 09/02 - Dambru e seus dinossauros, de Varginha. Música brega
dos anos 60 e 70.
99ª) 16/02 – Homil e banda, de
Varginha. MPB e Pop Rock.
MARÇO/12
100ª) 01/03 - Banda Spectral
Swing, de Varginha. Rock e Blues,
autorais.
101ª) 08/03 – A Mulher é o Show.
Participação do grupo Las Cantantes formado por oito cantoras sob
o comando do professor Dinho
Batistão. Homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
102ª) 15/03 – Banda Sissibonaflá,
de Varginha - que apesar da chuvas até 21h30 ninguém arredou
os pés da plataforma. Pop, Rock e
autorais.
103ª) 22/03 – Banda Gambiarra, de
Varginha. MPB, Rock e Beatles cover. Abertura com a cantora Luma,
no vocal e guitarra.
104ª) 29/03 – Nita Rodrigues e
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Bandas
2009 - 2016
Banda JukeBox, de Cambuquira.
Rock e Blues.
ABRIL/12
105ª) 05/04 – Banda Mr. Zé, de Varginha – MPB e Rock internacional.
106ª) 12/04 – Banda Os “6” Três, de
Varginha e abertura com a banda
Veneno de Sogra. Pop e Rock.
107ª) 19/04 - Banda Plágio, de Varginha, e abertura com a banda
Walking Blues. Rock e Blues
108ª) 26/04 – Banda Mágika, de
Varginha. Rock progressivo, MPB
e autorais.
MAIO/12
109ª) 03/05 – Luciano Vítor e banda, de Varginha. MPB e Pop Rock.
110ª) 10/05 – Banda Rural Willys,
de Monsenhor Paulo. Country and
blues de todos os tempos e estilos.
111ª) 17/05 – Banda Partizans, de
Varginha. Pop Rock e MPB.
112ª) 24/05 – A Banda do João, de
Varginha. MPB e autorais.
113ª) 31/05 – Dambru e seu Baú, de
Varginha. Releituras dos anos 60,
70 e 80.
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JUNHO/12
114ª) 07/06 – Diversos grupos do
Conservatório Estadual de Música
de Varginha. Todos os estilos.
115ª) 14/06 – Banda Arcada Dentária, de Varginha. De tudo um pouco e autorais.
116ª) 21/06 – Banda Chico da Ma-
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tilde, de Varginha. MPB e autorais.
117ª) 28/06 – Banda Yellow Birds,
de Varginha. Releituras do tradicional Rock britânico.
JULHO/12
118ª) 05/07 – Quinta especial no
Estádio Melão – abertura do projeto Varginha Moto Fest com as
Bandas Os “6” Três - Plágio, Mágika
e Luciano Cachorrão.
119ª) 12/07 – Duo Sandro, na voz e
guitarra; e Luciano Cachorrão, no
vocal e violão. MPB e Rock.
120ª) 19/07 – Banda Plágio, de Varginha. Pop e Rock.
121ª) 26/07 – Banda Belle Retrô, de
Varginha. MPB, Pop e Rock.
AGOSTO/12
122ª) 02/08 – Banda Chico da Matilde, de Varginha, e abertura com
o projeto Era Vinil de BH. MPB,
Rock, Blues e autorais.
123ª) 09/08 – Banda Sissibonaflá,
de Varginha. Beatles, Pink Floyd,
MPB e muito Rock ‘n Roll.
124ª) 16/08 – Banda Gambiarra, de
Varginha. MPB, Pop Rock e Beatles
cover.
125ª) 23/08 – Tributo a Raul e Legião com os premiados covers Darío Aaron (Legião) e Tukley (Raul),
de São Paulo.
126ª) 30/08 – Banda Maverick
Blues de Machado e abertura com
Veneno de Sogra, de Varginha.
Rock e Blues.

SETEMBRO/12
127ª) 13/09 – Banda Rural Willys,
de Monsenhor Paulo. Country and
blues.
128ª) 20/09 – Banda Mágika, de
Varginha. Heavy Metal.
129ª) 27/09 – Banda Último Blues
de Varginha. Blues e Rock ‘n Roll.
OUTUBRO/12
130ª) 04/10 – Zé Guela e O Clown,
de Divinópolis. Show e lançamento do DVD ao vivo com participação especial do baterista e ator
performático Daniel Penido de
BH. MPB e autorais.
131ª) 18/10 – Banda Belle Retrô, de
Varginha, e abertura com Maurélio e banda, de Varginha. MPB, Pop
e Rock.
132ª) 25/10 – lançamento da banda
Velho Vinil, de Varginha, ex-banda Orion’s e Os “6” Três. MPB, Pop
e Rock.
NOVEMBRO/12
133) 08/11 – Roger e Zalê acústico
com participação do percussionista Alexandre da Banda UmmaGumma de Três Pontas. Show de
abertura com a banda OTalJethro
(Jethro Tull cover), de Varginha.
MPB, Pop e muito Rock ‘n Roll.
134ª) 15/11 – Luciano Cachorrão e
banda, de Varginha. Rock ‘n Roll
clássico.
135ª) 22/11 – Banda Pigs Floyd, de
Varginha. Pink Floyd Cover.
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136ª) 29/11 - Quinta especial com a
banda instrumental Dibigode, de
BH. Participação especial em uma
música (jazz session) do trompetista Rosildo Beltrão. A realização
foi uma parceria com a 2ª semana
cultural do Cefet. Jazz, música instrumental e autorais.
DEZEMBRO/12
137ª) 06/12 – Banda Yellow Bird, de
Varginha. Rock britânico clássico
138ª) 13/12 – Show duplo com a
banda Gambiarra e a Noite do Baú
com Dambru e seus Dinossauros,
de Varginha. MPB e Rock de todos
os tempos
139ª) 20/12 – show com a banda
The Filter, de Três Pontas, e abertura com os músicos Luciano Cachorrão e Bozó, e da cantora Cary
(finalista do concurso de canto do
Conservatório de Varginha) acompanhado pelo músico Felipe Batis-

ton na guitarra. MPB e Rock.
140ª) 27/12 – Retrospectiva 2012
com os grupos: Luciano Cachorrão,
no violão e vocal, e Bozó, no violão.
Banda Plágio e Millena Castro,
Banda OTalJethro, banda Gambiarra ao lado de Roger e Zalê,
Banda Jardim do Sapo e Dambru
e seus Dinossauros. No repertório,
de tudo um pouco.

Bandas
2009 - 2016
clássico.
144ª) 25/07 – Banda Sissibonaflá,
de Varginha. MPB, Pop, Rock e autorais.

AGOSTO/13
145ª) 01/08 – O’z Rocks, de Varginha. Rock ‘n Roll.
146ª) 08/08 – Banda Rural Willys,
de Monsenhor Paulo, junto do 1º
Encontro de Carros Antigos na
Estação Ferroviária de Varginha.
2013
Rock, Blues e autorais.
De janeiro a junho de 2013 – Projeto 147ª) 15/08 – Banda Velho Vinil, de
desativado por determinação da dire- Varginha. MPB, Pop e Rock.
148ª) 22/08 – Banda Spectral
ção da Fundação Cultural à época.
Swing, de Varginha. Autorais, Rock
e Blues.
JULHO/13
141ª) 04/07 – Banda Plágio, de Var- 149ª) 29/09 – Bruno Morais e banda The Filter Rock Band, de Três
ginha. MPB, Pop e Rock.
142ª) 11/07 – Banda Yellow Birds, Pontas. Pop e Rock.
de Varginha. Rock clássico.
143ª) 18/07 – Banda Gambiarra, SETEMBRO/13
de Varginha. MPB, Beatles e Rock 150ª) 05/09 – Banda OTalJethro, de

Após seis meses sem apresentações, o 5ª
da Boa Música retornou em julho de 2013
a pedido do público.
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Bandas
2009 - 2016
Varginha e abertura com Luciano
Cachorrão, na voz e violão. Rock,
Blues e Tributo à Jethro Tull.
151ª) 12/09 – Cláudio Joth e banda
Mais do Menos, de Três Corações.
Tributo à Legião.
152ª) 19/09 – Duo Roger e Zalê, de
Varginha. MPB, Pop e Rock.
153ª) 26/09 – Banda TNT Nitro, de
Poços de Caldas. Hard Rock e Rock
‘n Roll.

Em 2013, a TV Princesa estreiou o Plugado entrevistando os músicos. O programa foi apresentado pelos
jornalistas Keila Costa e Marcelo Paiva e, na foto,
eles estão com a banda TNT, de Poços.
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OUTUBRO/13
154ª) 03/10 – Zé Guela e banda, de
Divinópolis. MPB e autorais.
155ª) 10/10 – Claudio Joth e banda
Os Avalistas, de Três Corações. Autorais e Rock nacional.
156ª) 17/10 – Banda Vil Metal, de
BH. MPB, Pop, Rock e autorais.
157ª) 24/10 – Banda The Dogz, de
Varginha. Rock ‘n Roll.
158ª) 31/10 – Banda Jardim do
Sapo, de Varginha (MPB, Pop, Rock
e autorais).
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NOVEMBRO/13
159ª) 14/11 – Banda Jarrah Thompson, de Melbourne, Austrália.
Rock, Blues, Folk e Experimental.
160ª) 21/11 – Banda Lemak, do Rio de
Janeiro. MPB, Pop, Rock e autorais.
161ª) 28/11 – Show duplo com as
bandas Os Mamutes e O Cartel, de
Varginha. Blues e Rock ‘n Roll.
DEZEMBRO/13
162ª) 05/12 – Banda Sissibonaflá, de
Varginha. MPB, Pop, Rock e autorais.
163ª) 12/12 – Grupo Balaio de Minas, de Três Corações. Música popular, regional e folclórica - autorais.
164ª) 19/12 – Banda O Síndico,
de Paraguaçu, com tributo a Tim
Maia e Apréza, de Machado, com
tributo a Charlie Brown Jr.

169ª) 17/04 – Banda Yellow Bird, de
Varginha, com clássicos do Rock
britânico e abertura com o projeto
A Família a Bordo do RS, apresentando autorais.
170) 24/04 – Show duplo com as
Bandas OTalJethro, de Varginha,
apresentando um Tributo ao Jethro Tull e banda Purple Knights,
num Tributo ao Deep Purple.
MAIO/14
171ª) 15/05 – Banda Spectral Swing,
de Varginha. Rock, Blues e autorais.
172ª) 29/05 – Banda Velho Jacinto,
de Varginha, prestando um Tributo aos Mamonas Assassinas.

JUNHO/14
173ª) 05/06 – Banda Velho Vinil, de
Varginha. MPB, Pop e Rock.
174ª) 19/06 – Banda Plágio, de Var2014
ginha. Pop e Rock.
175ª) 26/6 – Banda Yellow Bird, de
MARÇO/14
165ª) 20/03 – Banda Motoserra Varginha. Rock clássico britânico.
Truck Clube, de Varginha. Rock ‘n
Roll.
JULHO/14
166ª) 27/03 – Banda Cuíca Elétri- 176ª) 03/07 – Banda O’z Rocks de
ca, de Alfenas. Rock, MPB, Samba, Varginha. Rock ‘n Roll.
Frevo, Samba-rock e autorais.
177ª) 10/07 – Banda Mr. Bonny, de
Cambuquira. Pop e Rock.
ABRIL/14
178ª) 17/07 – Banda Apréza, de Var167ª) 03/04 – Valentina Mangia- ginha. Tributo ao Rock nacional.
pelo e banda, de Varginha. MPB, 179ª) 24/07 – Banda Herdeiros do
Samba, Pop e autorais.
Pampa, de Varginha. Tributo aos
168ª) 10/04 – Luciano Cachorrão Engenheiros.
e banda The Dogz, de Varginha. 180ª) 31/07 – Valentina Mangiapelo,
de Varginha. MPB e autorais.
Rock ‘n Roll.
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Bianca Aviaz, percussionista da
Banda Jarrah Thompson, apresentou-se em novembro de 2013

AGOSTO/14
181ª) 07/08 – Banda Plágio, de
Varginha. Pop e Rock.
182ª) 14/08 – Banda Sissibonaflá, de Varginha. MPB, Pop e
Rock mundial.
183ª) 21/08 – Banda O Cartel, de
Varginha. Blues, Rock e autorais
(última edição na Estação antes
da mudança temporária para
Concha Acústica, para reformas
e readequação do espaço da Estação Ferroviária).

pela cidade coordenada pela
equipe do Varginha Moto Fest.
185ª) 23/10 – Banda Velho Vinil,
de Varginha. MPB, Pop e Rock.
186ª) 30/10 – Banda Tributo aos
Anos 80, de Varginha. Rock nacional e internacional.

NOVEMBRO/14
187ª) 06/11 – Banda Rural Willys,
de Monsenhor Paulo. Rock,
Blues e autorais.
188ª) 13/11 – Show duplo com
Luciano Big Dog e Trio NegronDe 21 de agosto a 16 de outubro, sa, de Varginha. MPB, Rock e
houve um recesso para preparação Samba.
189ª) 20/11 – Banda Herdeiros
de novos locais para o evento.
do Pampa, de Varginha. Tributo
Edições temporárias na Praça ao Legião.
190ª) 27/11 – Banda Visconde
do ET, no centro de Varginha:
e os Sabugosas, de Varginha.
Rock ‘n Roll.
OUTUBRO/14
184ª) 16/10 – 1ª edição temporária na Concha Acústica com DEZEMBRO/14
as bandas varginhenses Plágio 191ª) 04/11 – Banda Dibigode
e Visconde e os Sabugosas com de Belo Horizonte. Autorais em
uma motosseata espontânea Jazz, Blues e instrumental.

Bandas
2009 - 2016
Pela primeira vez, o QBM teve oito edições especiais consecutivas, na Concha
Acústica e Praça do ET, junto da 1ª Feira
Natalina de Artesanato de Varginha:
192ª) 17/12 – Banda Velho Jacinto,
de Varginha. Tributo aos Mamonas Assassinas.
193ª) 18/12 – Banda Apréza, de Machado. Tributo ao Charlie Brown Jr
e Rock nacional.
194ª) 19/12 – Coral Cantus, de Varginha. MPB e Canções Natalinas
195ª) 20/12 – Coral dos Aposentados de Varginha, DJ’s e Grupos de
Dança. Temas natalinos.
196ª) 21/12 – Grupo de Seresta Primo Trombini, de Varginha. MPB
das antigas e temas natalinos.
197ª) 22/12 - Homill Jr e banda, de
Varginha. MPB e Samba.
198ª) 23/12 – Show duplo com as
bandas varginhenses Plágio e Vanderson Lopes.
2015
Temporariamente ainda na Concha
Acústica e Praça do ET
MARÇO/15
199ª) 05/03 – Banda Velho Jacinto,
de Varginha. MPB, Pop e Rock nacional.
200ª) 12/03 – Banda FH4, de Campanha. Pop e Rock nacional.
201ª) 19/03 – Banda Velho Vinil, de
Varginha. MPB, Pop e Rock nacional.
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Bandas
2009 - 2016
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202ª) 26/03 – Bruno Alves e banda, 213ª) 18/06 – Banda 220 Volts, de
de Três Pontas. Pop e Rock nacio- Varginha (Pop e Rock) e abertura
nal e internacional.
com o cantor Vanderson Lopes, na
voz e violão.
ABRIL/15
214ª) 25/06 – Banda Trio do Mato,
203ª) 09/04 – Banda Tributo aos de Varginha. Soul Music e Rock ‘n
Anos 80, de Varginha. Rock nacio- Roll.
nal e internacional.
204ª) 16/04 – Show duplo com JULHO/15
as bandas varginhenses Grilo à 215ª) 02/07 – Banda Rural Willys,
Paisana (autorais) e Banda Sissi- de Monsenhor Paulo. Blues, Rock
bonaflá com releituras do Pop e e autorais.
Rock.
216ª) 09/07 – Banda Mr. Bonny, de
205ª) 23/04 – Banda Outros Caras, Cambuquira. Blues e Rock ‘n Roll
do Rio de Janeiro. Rock nacional. 217ª) 16/07 – Banda O’z Rocks, de
206ª) 30/04 – Banda O Cartel, de Varginha. Rock ‘n Roll.
Varginha. Blues, Rock e autorais. 218ª) 23/07 – Banda Cobra Criada,
de Varginha. Pop e Rock dos anos
MAIO/15
70 e 80.
207ª) 07/05 – Vanderson Lopes e
Banda, de Varginha. MPB.
AGOSTO/15
208ª) 14/05 – Banda Rafael Regali 219ª) 06/08 – Show de Zé GueBlues Band de BH. Blues tradicio- la e o Clown em parceria com o
nal e autorais.
209ª) 21/05 – Banda Stay Clean,
Tributo a Fernando Eugênio durante
de Três Pontas. Rock ‘n Roll.
a 1ª Feira Literária de Varginha
210ª) 28/05 – Banda Tributos aos
Anos 80 parte II, de Varginha. Releituras do Rock nacional e internacional.
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JUNHO/15
211ª) 04/06 – Banda Velho Vinil, o
retorno, de Varginha. MPB, Pop e
Rock.
212ª) 11/06 - Show duplo com as
bandas varginhenses Visconde e
os Sabugosas e banda Plágio. Rock.

Festival Nacional da Canção, em
comemoração aos seis anos do
projeto QBM. MPB e autorais.
220ª) 13/08 – Banda Espigão, de
Contagem. Rock contemporâneo
e autorais.
221ª) 20/08 – Show duplo com as
Bandas A Vapor, de Três Pontas
(Pop e Rock), e Jardim do Sapo, de
Varginha. MPB, Rock e autorais.
222ª) 27/08 – Banda Convoy, de
Guaxupé. Pop, Rock e Reggae.
SETEMBRO/15
223ª) 03/09 – Banda Os Mamutes, de Varginha. Rock ‘n Roll.
224ª) 10/09 – Banda Lothlöryen,
de Poços de Caldas. Heavy Metal. Quinta especial em parceria
como projeto FAISCA da Unifal.
225ª) 17/09 – Grupo do Conservatório Estadual de Música de Varginha. MPB.
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226ª) 24/09 – Banda Plágio, de 230ª) 17/03 – Banda 220 Volts, de
Varginha. Pop e Rock.
Varginha. Pop e Rock.
OUTUBRO/15
227ª) 01/10 – Banda Zoitenta, de
Varginha. Rock dos Anos 80.
228ª) 08/10 –– Tributo e homenagem ao saudoso cantor, compositor, poeta e médico varginhense
Fernando Eugênio, junto a 1ª Feira
Literária de Varginha, no Theatro
Municipal Capitólio de Varginha.
O evento teve a produção de Rosildo Beltrão com a participação dos
principais compositores da cidade
como Raimundo Andrade, Ivonil
do Carmo, Cacá Negretti, Michel
Pedro, Euclides Oliva, Vanderson
Lopes e Gallo Repique.
Novamente outro recesso de outubro a dezembro de 2015, por determinação da direção da época, para
aguardar a finalização das obras e
readequações do espaço da Estação
Ferroviária, berço do projeto.
2016

ABRIL/16
231ª) 07/04 – Banda Zoitenta, de
Varginha. Pop e Rock dos anos 80
232ª) 14/04 – Banda Velho Jacinto, de Varginha. MPB, Pop e Rock.
MAIO/16
233ª) 05/05 – Banda Jardim do
Sapo, de Varginha. Tributo ao
Raulzito.
234ª) 19/05 – Banda Rural Willys,
de Monsenhor Paulo. Blues, Rock,
autorais.
JUNHO/16
235ª) 16/06 – Banda Tributo aos
Anos 80, de Varginha. Rock dos
anos 80.
236ª) 29/06 – Quinta especial
junto com a 2ª Feira Literária de
Varginha, com a banda Plágio, de
Varginha. Pop e Rock.
237ª) 30/06 – Quinta especial
junto com a 2ª Feira Literária de
Varginha, apresentando a Banda
Sissibonaflá, de Varginha, mandando de tudo um pouco.

Retorno para Estação Ferroviária, porém, por determinação da direção da
época, somente duas edições mensais. JULHO/17
238ª) 14/07 – Banda O’Z Rocks, de
MARÇO/16
Varginha. Rock ‘n Roll.
229ª) 10/03 – Abertura da Tem- 239ª) 28/07 – Show duplo com as
porada 2016 com a Banda Yellow bandas varginhenses Pop’z (Pop e
Birds, de Varginha. Rock Clássico Rock) e banda Hýven. Rock e auBritânico.
torais.

Bandas
2009 - 2016
AGOSTO/16
240ª) 11/08 – Banda Spectral
Swing, de Varginha (autorais) e
show de abertura com a Banda do
João, de Varginha. MPB e autorais
241ª) 25/08 – Banda Velho Vinil,
de Varginha. Pop, MPB e Rock.
SETEMBRO/16
242ª) 15/09 – Banda Trio do Mato,
de Varginha. Soul, blues e o bom
e velho Rock ‘n Roll.
243ª) 22/09 – Grupo de Choro
Brasileirinhos, de Varginha, junto
com o projeto cultural FAISCA da
Unifal.
OUTUBRO/16
244ª) 13/10 – Banda Tributo Anos
80, de Varginha. Rock ‘n Roll dos
anos 80.
245ª) 27/10 – Banda Stay Clean, de
Três Pontas. Autorias e Rock ‘n Roll.
NOVEMBRO/16
246ª) 03/11 – Banda Space Purple,
de Varginha. Tributo a Deep Purple.
247ª) 17/11 – Show da cantora varginhense Valentina Mangiapelo e
banda. MPB de todos os tempos.
DEZEMBRO/16
248ª) 01/12 – Banda Sambarilov,
de Varginha. MPB e Sambafunksoul.
249ª) 22/12 – Banda Grilo à Paisana, junto à 3ª Feira Natalina de Artesanatos de Varginha. Autorais.
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5ª da Boa Música na mídia
A partir de 2017, por determinação do novo diretor superintendente da Fundação Cultural, Leandro
Acayaba, o QBM passou a ser realizado durante as férias e voltou a ser semanal. A mídia noticiou o avanço,
inclusive sensibilizando a EPTV que fez uma Reportagem Especial de Sábado destacando a iniciativa .
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Edição 250
12.jan.2017

A banda de Varginha fez a
abertura da temporada 2017, logo
no início de janeiro.
Formada pelos músicos Roger, no baixo, teclado e vocal; Alexandre Zalê, na guitarra; e Rodrigo
Abreu, na bateria.
Um dos grupos mais requisitadas na região, a Sissibonaflá já
atuou em grandes eventos e festivais em Minas, como o FENAC,
antigo Festival da Canção de Boa
Esperança; no Varginha Music
Fest, no Festival Rango de Rua; no
Ummagumma Classic Rock Festival; e em centenas de espaços e
pubs da região.

Bandas
2017

Banda Sissibonaflá

Foi uma das pioneiras a acreditar e apoiar o projeto e a banda
que mais se apresentou no QBM.
Nos shows, eles sempre apresentam os autorais do 1º CD da banda e muita MPB e Rock ‘n Roll com

aquela pegada característica que
sempre marcou o grupo, com destaque para cover de bandas famosas como Creedence, Beatles, Pink
Floyd, The Who, Mutantes, Raul Seixas, Secos & Molhados e muito mais.
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Bandas
2017
Edição 251
19.jan.2017
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A Breaking Band, ex-banda Gambiarra, apresentou-se
com grande sucesso e aceitação
do público por diversas vezes no
QBM. Ela é varginhense e formada por jovens músicos universitários, que tocam Indie, como
Arctic Monkeys, Strokes, Tame
Impala, Franz Ferdinand, Black
keys, Muse e Oasis sem deixar de
lado as consagradas canções clássicas dos Beatles, Creedence, Pink
Floyd, Neil Young, The Police,
Dire Straits e muito mais.
Os músicos das cordas revezam entre si, Daniel Oliveira,
Guilherme Sampaio e Victor Miamoto tocam guitarra, baixo e participam do vocal. Já nos teclados,
Thales Camargo (Mumuzinho) e
na batera, Marcelo Spuri (Celino)
Já a FH4, vem da cidade de
Campanha. Criada em 2010, participou de duas edições do QBM.
No repertório uma pegada especial para os clássicos do Rock ‘n
Roll internacional como Beatles,
Pink Floyd, Led Zeppellin, Deep
Purple, entre outros, e os grandes
nomes do Rock Nacional como
Cazuza, Capital Inicial e Engenheiros do Hawaii e alguns auto-
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Breaking Band e
Banda FH4
rais da banda.
Na formação, os músicos
Fernando Ramos Júnior, nos teclados e vocal; João Marcello, na
bateria e vocal; Othon Carvalho
na guitarra e vocal; e Nicolas Fran-

co no contra baixo.
Um dos momentos marcantes deste dia foram algumas
interpretações pelas duas bandas
de consagradas canções do Clube
de Esquina.
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Bandas
2017

Banda Zoitenta

A Banda Zoitenta foi criada em 2014 em
Varginha e já atuou nos principais espaços da
região e, a cada dia, vem cativando maior público, com grande sucesso e aceitação.
Juntos há muito tempo, os músicos tem
influências semelhantes e nos shows homenageiam as famosas bandas que marcaram o
Rock ‘n Roll nacional e internacional das décadas de 80 e 90 como Capital Inicial, Engenheiro do Hawaí, Legião Urbana, Barão Vermelho,
Plebe Rude, Ira, Raimundos, Creedence, Scorpions, Kiss, The Beatles e muito mais.
Na formação, os experientes músicos Douglas Souza, no baixo e vocal; Paulo
Ferreira, na guitarra e vocal; e Rafinha Ávila
Delfino, na bateria e vocal.
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Bandas
2017
Edição 253
02.fev.2017
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Banda Grilo à Paisana
e 220 Volts
A banda Grilo à Paisana apresentou um repertório
autoral e bem eclético que
segundo os integrantes, “tem
uma pitada de rock progressivo psicodélico urbano.
A banda vem a cada dia
conquistando maior número de fãs com apresentações
marcantes em toda região.
Na formação, os músicos Aloísio Palmuti, no vocal,
gaita e escaleta; Saulo de Brito, na guitarra e vocal; Alexandre Diniz, no baixo e vocal; e
Rafael Carvalho, na bateria e
vocal.
A banda 220 Volts bem
conhecida na região, já se
apresentou nos principais espaços e, a cada dia, vem recebendo maior aceitação tanto
do público como da crítica. No
repertório, uma elaborada seleção cover das principais bandas do Pop ao Rock clássico.
Na formação da banda,
os músicos Allan Cavalcanti,
na voz e guitarra; David Souza, na guitarra; Roger Flausino, no baixo; e Paulo Augusto,
na bateria.
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No repertório,
os melhores momentos do rock nacional e
internacional homenageando as conhecidas bandas Ultraje
a Rigor, Ira, Titãs,
Capital Inicial, Lulu
Santos, Engenheiros
do Hawaii, Nenhum
de Nós, Lobão, Léo
Jaime, Blitz e outros,
e as internacionais
como Bon Jovi, U2,
The Police, Europe,
Whitesnake,
Van
Hallen, Rolling Stones, Creedence, Pink
Floyd, Ramones, Eagles, Supertramp, Peter Frampton, Jimmy
Hendrix, The Purple,
dentre outros.
Na formação
da banda, os experientes músicos Alessandro Rato, na guitarra e vocal; Ronaldo
Sério, no teclado e
guitarra; André Ciacci
no baixo; e André Cazelato, na bateria.

Bandas
2017

Banda Tributo Anos 80
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Bandas
2017
Edição 255
16.fev.2017

Miro Penha vem se dedicando à música desde os 17
anos. Já participou de diversas
bandas e grupos musicais na
região e na cidade de São Paulo.
Neste acústico voz e violão, ele
mostrou um pouco de suas influências preferidas como Cássia Eller, Nando Reis, Roberto
Carlos, Red Hot Chili Peppers,
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Banda Hýven e
cantor Miro Penha
Tiago Iorc, Rita Lee, Ed Sheeran,
Coldplay, Djavan, dentre outros.
A banda Hýven que se
apresentou pela terceira vez
no projeto, foi criada em 2003,
teve algumas paralisações e,
finalmente, retornou em 2015
com integrantes mais envolvidos e comprometidos com
a proposta de repertório com
muito rock e autorais. O nome
Hýven representa sonoramente a palavra inglesa “even”
numa alusão a uma música do
Pearl Jam (Even Flow).
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Bandas
2017

Grupo Sambalanço

Pela primeira vez o QBM resolveu homenagear a banda mais antiga da cidade com 41 anos de
atividades ininterruptas. Na abertura desta edição
aconteceu também pela primeira vez um desfile
espontâneo com os tradicionais Blocos Viúvas Virgens e Bateria Nota 10.
O Grupo Sambalanço foi criado em 1976 pelo
conhecido músico varginhense Dinho Batistão. A
primeira apresentação do grupo foi no dia 19 de
janeiro de 70, no restaurante Tigrão, frequentado
pela sociedade da época e primeira casa a apresentar música ao vivo em Varginha.
O repertório sempre girou em torno do samba, bossa nova, chorinho, frevo, forró nordestino e

MPB, o que gerou uma novidade na época. Por ser
o único grupo no gênero, o Sambalanço extrapolou as fronteiras mineiras e realizou apresentações
nas principais capitais e estados. Participaram em
diversos shows com consagrados artistas da época
como Nelson Gonçalves, Dercy Gonçalves, Emílio
Santiago, Golden Boys, Demônios da Garoa, Francisco Petrônio e outros.
Na formação, os experientes músicos Dinho
Batistão, na guitarra, teclado e voz; Fátima Bertola,
no violão e voz, Valtinho Vieira, na bateria, percussão e voz; Marquinho Ferreira, na percussão e voz e
como convidados os professores Maurício José de
Souza, no trombone; e Wilson Silva, no sax alto.

25

Bandas
2017
Edição 257

09.mar.2017
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Banda Francisco,
el Hombre
Um dos shows mais
esperados do ano só foi possível graças ao empenho da
agente cultural Marilaine
Rabelo, que não mediu esforços e partiu para criação
de uma “vaquinha virtual”
para levantar os recursos
que custearam o cachê da
banda, de Campinas/SP.
Mais de 40 pessoas contribuíram espontaneamente.
Sinônimo de uma corrente musical e transcultural em forma de banda, a
Francisco, el Hombre nasceu
a partir dos irmãos Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte, que cresceram viajando
pelo mundo acompanhados
dos instrumentos deles.
O som da Francisco, el
hombre foi lapidado junto a
um público eclético e ávido
por descobrimentos musicais. A banda apresentou
sonoridades tradicionais e
regionais latino-americanas, cantadas em espanhol
com sotaque brasileiro, e
português, com sotaque latino.
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Bandas
2017

Banda Os Gringos

Formada por quatro nativos dos EUA e um
brasileiro nato em Itajubá, a banda Os Gringos, radicada no Brasil desde 2013, é uma das mais gratas
surpresas da nova cena independente. Especialmente por conta da inusitada (e curiosa) junção
de musicalidades presente na proposta sonora do
grupo. Os integrantes se conheceram dando aulas
de inglês na mesma escola de idiomas de Itajubá.
O quinteto, que já tem três álbuns no currículo, é
formado por João Castilhos (vocais), Daniel Friend
(guitarra), Jimmy Huntington (guitarra), Guilherme Paiva (bateria) e Justin Hansen (baixo).
No primeiro álbum, homônimo, lançado
em 2015, a banda fundiu no mesmo caldeirão 14
músicas autorais que vão do rock ao funk americano, do country ao hip-hop, passeando pelo jazz
e, é claro, contém boas doses de música brasileira
e da língua portuguesa.
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Bandas
2017
Edição 259

23.mar.2017
A banda Tudo Vira Blues
apresentou um elaborado roteiro
que foi desde os lendários BBKing,
Eric Clapton e Stevie Ray Vaughan,
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Banda Tudo Vira Blues
até os brasileiros Celso Blues Boy,
Blues Etílicos e diversas surpresas
nas releituras de clássicos famosos.
Na formação da banda, os

experientes músicos Vinicius Couto,
na guitarra, gaita e vocal; Kappa, na
guitarra; Sérgio Mesquita, no baixo;
e Rogério Macedo, na bateria.
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Bandas
2017

Banda Marginália

A proposta desta banda de Três Pontas é
fazer música brasileira, seja cover, seja autoral,
inspirada na energia tropicalista de misturar a
energia mais pesada do rock com o swing brasileiro. No repertório, além das canções autorais,
nomes consagrados como Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, o rock dos Mutantes e dos
Secos & Molhados, o groove e swing de Jorge Ben
e Tim Maia; o som dos malditos e marginálicos
Itamar Assumpção, Tom Zé, além dos contemporâneos O Terno e Ian Ramil.
Na formação da banda, os músicos Isabela
Morais, na voz, violão, teclado e direção musical;
Alisson Brito, na guitarra; José Duarte, na guitarra
e gaita; Dayvid Castro, no baixo e voz; Alessandro
Brito, na percussão; Otávio Pieve, na bateria; Marla Giovana, Raphaela Morais, Helen Mariah, Renata Diniz, nos vocais; e Oswaldo Duarte, na voz e
flauta transversal.
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Bandas
2017
Edição 261

06.abr.2017
Pela segunda vez no QBM,
a banda apresentou um repertório mais apurado ainda. Com
sucesso de público e crítica, o
grupo vem se apresentando
constantemente nos principais
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Banda Little Box
espaços da região. No repertório, cover dos consagrados B.B.
King, Steve Ray Vaughan, Pink
Floyd, Led Zeppelin, Lynyrd
Skynyrd, Free, Deep Purple e
Queen.

Na formação, os experientes músicos Joe Ribeiro, na guitarra e vocal; Betão, na guitarra
e backing vocal; Giba Jr, na batera e backing vocal; e Igor Grande, no baixo e vocal.
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Pela segunda vez no 5ª da Boa
Música, a Lemak apresentou Pop/
Rock e autorais. Fundada em 2010,
no RJ, já possui vasta trajetória com
diversas atuações nos estados do
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais, por onde também participou
de uma série de programas de rádio
e televisões locais. A primeira apresentação no QBM foi em novembro
de 2013.
A Lemak possui diversas influências nacionais e internacionais,
que variam do Rock ao Pop, atravessando o reggae e o funk. Na bagagem sonora traz bandas como Bon
Jovi e Queen e artistas consagrados
como Nando Reis e Lulu Santos. Os
shows são focados no conceito de
música autoral. A presença de covers

Bandas
2017

Banda Lemak

é pontuada pelos arranjos da própria
Lemak, onde ela executa a tarefa de
tornar uma música de outro artista
com uma interpretação própria.
A banda conta com Diogo
Berlim, na voz, violão e guitarras;

Duds Bemol, no teclado, violino e
vocais de apoio; Jimmy Tonelada,
na guitarra e programações; Digão
Ferreira, no baixo e vocais de apoio; e
Filipe Marujo, na bateria, percussões
e vocais de apoio.
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2017
Edição 263
27.abr.2017

IAN RAMIL
Pela primeira vez no QBM
graças ao convite e parceria com a
Banda Marginália, o cantor e compositor gaúcho de Porto Alegre, Ian
Ramil estreiou em 2014. Ele é filho
de Vitor Ramil e sobrinho da consagrada dupla da MPB Kleiton e
Kledir. Após um ano e meio de trabalho na música, com um disco que
estampava na capa apenas o primeiro nome dele, o que já mostrava
a intenção de seguir um caminho
separado dos parentes famosos.
Dentre tantos sucessos, Ian
foi indicado ao Grammy Latino na
categoria artista revelação e com
“Derivacivilização” foi coroado com
o Grammy Latino 2016 na categoria melhor disco de rock em língua
portuguesa, entregue ao artista
presencialmente na cerimônia oficial em Las Vegas/EUA.
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MARGINÁLIA
A banda, que fez a primeira apresentação na 260ª edição
do projeto no 5ª da Boa Música,
retorna como convidada especial
e, além do vasto repertório, teve
importante participação com Ian
Ramil. Na formação da banda, os
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Ian Ramil, Marginália
e Centauro

músicos Isabela Morais na voz, violão, teclado e direção musical; Alisson Brito, na guitarra; José Duarte,
na guitarra e gaita; Dayvid Castro,
no baixo e voz; Alessandro Brito, na
percussão; Otávio Pieve, na bateria;
Marla Giovana, Raphaela Morais,
Helen Mariah, Renata Diniz, nos
vocais; e Oswaldo Duarte, na voz e
flauta transversal.
CENTAURO
O Trio Centauro, que virou
quarteto, é um grupo
trespontano liderado
pela cantora Isabela
Morais
(Marginália/Ummagumma)
junto dos sagitarianos Tilê, na bateria
e Charlie, no baixo e
agora com José Duar-

te, na guitarra.
O som da Centauro transita
entre rock e o pop, nacional e internacional, desde nomes clássicos
como Janis Joplin, Jimi Hendrix,
Aerosmith até Alanis Morissette,
Oasis e Coldplay, passando por
Cranberries e Natalie Imbruglia. O
som brazuca vai de Caetano e Gil a
Paralamas e Titãs, mais o que o espírito entusiasmado sentir vontade
de fazer som com fé e paixão.
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Bandas
2017

Rafael Regali e Banda

Pela segunda vez no projeto QBM, a primeira foi em maio de
2015 na 208ª edição ainda na Praça do ET quando a Estação encontrava-se em reformas, Regali trouxe ao público clássicos do Mississipi Blues, Blues Contemporâneo, Soul, Folk e Jazz. No repertório,
um resgate de grandes artistas da década de 50, como Muddy Waters e Willie Dixon, considerados os arquitetos do Mississipi Blues,
além de interpretar o Blues Contemporâneo de Jimi Hendrix, Buddy Guy, Albert King, BB King e outros. O trio atual também fez um
tributo a Ray Charles, Screamin Jay Hawkins, Albert King e Stevie
Ray Voughan, e, desta vez, fez uma surpresa criativa, com a participação especial da dançarina Luiza Alvarenga, de BH, que deslumbrou num performance solo de Blues Dance.
Na formação do Trio, os músicos Rafael Regali, na guitarra e voz; Andersen Regali, na bateria; e Lucas Sá, no baixo.
As maiores influências são: Blues Mississipi e Chicago, além do
Folk, Soul e Jazz.
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2017
Edição 265
11.mai.2017
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Bandas GIG CEMVA

Na coordenação geral da GIG CEMVA Rock, os professores Adercângelo e Felipe Batiston, com a participação do professor Allan John, no baixo, e dos selecionados alunos Cassiele Oliveira e Crislaine Augusta,
nos vocais; Luiz Gustavo, na bateria; Rebeca Zambotti, Marcelo Elídeo, Mozart Santos, Henrique Abreu e
Gabriel Tavares, nas guitarras; e Eric Tempesta, no baixo. Um show muito profissional com repertório bem
elaborado e sério, homenageando os principais nomes do Rock nacional e internacional.
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Bandas
2017

Banda Sissibonaflá
Bem conhecida na região e querida no QBM, foi a
banda que mais se
apresentou no projeto QBM. No show,
eles mostraram alguns autorais do 1º
CD da banda, que
está sendo tocado
nas principais rádios
da região, e muita
MPB e Rock nacional
e internacional, tudo
com aquela pegada
característica
que
sempre marcou o
grupo, com destaque
para cover das bandas Creedence, Beatles, Pink Floyd, The
Who, Mutantes, Raul
Seixas, Secos & Molhados e muito mais.
Na formação
da banda, os músicos Roger Figueiredo
Ramos, no vocal, baixo e teclado; Alexandre Zalê, na guitarra
e vocal e Rodrigo
Abreu, na bateria.
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Edição 267

25.mai.2017
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Banda Cara de Pau
Motorcycle Rock

A banda Cara de Pau Motorcycle
Rock, pela primeira vez no projeto QBM,
é da cidade de Lavras e foi criada em
2008. Nestes nove anos de trajetória, já
participou dos principais eventos de rock
da região seja nos Pubs ou Encontro de
Motociclistas, sempre com presença marcante em cidades como Campo Belo, Boa
Esperança, Nazareno, Bom Sucesso, Cana
Verde, Congonhas, Carrancas, Perdões,
Santo Antônio do Amparo e Elói Mendes.
No show, um tributo ao Rock ‘n
Roll dos anos 70 a 90. Na formação, os
experientes músicos Cássio Coimbra, no
vocal; Wellington Teixeira, na guitarra;
Ricardo Mello, no baixo; e Patrick Miguel, na bateria.
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Bandas
2017

Banda Cabelinho e o
Circo da Lua

O grupo criado há mais de
três anos já participou em diversos eventos e atuou nos principais
espaços da região, inclusive na
abertura dos shows de Ventania
e Falamansa. Não houve quem
ficasse parado durante a apresentação. Foi um grande delírio musical dançante, que contagiou o público com o eletrizante repertório
de autorais e muito forró e reggae
que eles batizaram de Forreggae.
Na formação da banda, os
músicos Lucas (Cabelinho), no
vocal, violão e diversos instrumentos; Estevam Laurence, no
violão; Luiz (Passarinho), na flauta e danças; Paulo (Curió), Rubia e
Robson, na percussão.

37

Bandas
2017
Edição 269
08.jun.2017

Na estrada desde 2015, a
banda trespontana surgiu para
fazer um som de qualidade, inspirado em grandes nomes como
Led Zeppelin, Creedence, Amy
Winehouse, Pink Floyd, The Beatles, entre outros.
A Vapor tem como característica o peso do som do Rock
e do Blues com a beleza e a força
do vocal feminino, hoje sob a responsabilidade da cantora Ennya
Biaso, de Lambari.
Na formação da banda,
Ennya Biaso, no vocal; Samuel Tolentino, na bateria; José Duarte,
na guitarra; Dayvid Castro, no baixo; e Felipe Batiston, no teclado.
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Banda A Vapor
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O show foi uma parceria
para marcar a abertura oficial
do Festival Roça ‘n Roll, a 19ª
Expedição. Na estrada desde
2010 e formada por músicos
experientes e reconhecidos na
região, já possui um extenso e
empolgante repertório especializado em clássicos do Rock
e standards de Blues. Além do
trabalho com covers, possui
dezenas de composições autorais, reunidas no CD independente Pés na Estrada, lançado
no final de julho de 2013.
Vencedora de diversos
festivais e muito requisitada
na região, já se apresentou
em várias edições do QBM,
sempre com muito sucesso e
cada vez atraindo maior número de fãs.
Na formação da banda, os experientes músicos
Xandão Bueno, na voz e gaita; Gustavo Ruz, na guitarra,
violão, backing vocal; Fernando Fonseca, na guitarra, violão, backing vocal; Luiz Paulo
Caovila, no baixo e backing
vocal; e Nick Belato, na bateria e percussão.

Bandas
2017

Banda Rural Willys
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O grupo “A Morena” pela
primeira vez no QBM, veio de
Três Pontas e já possui diversas
atuações na região. Na formação
do quarteto vocal, as cantoras
Elisângela Teóphilo, Hellen Mariáh, Laise Reis e Lidyane Brito.
Hoje se apresentam pela região
com um repertório que agrada
bastante os amantes da boa música: Clube da Esquina, bossas,
sambas e autorais.
A Banda do João, do experiente músico, João Eugênio agitou a galera com composições
próprias e releituras de clássicos da MPB e do Pop brasileiro.
Violonista, cantor e compositor
possui ampla trajetória com passagem pelos principais festivais
da região sempre com boas classificações. Já atuou em parceria
e gravações com diversos compositores de renome na região. A
Banda do João formada há mais
de cinco anos e tem na formação
os músicos João Eugênio, na voz,
violão e composições; Giuliano
Magales, na guitarra; Rodrigo
Izzo, no baixo; Marcelo Figueiredo, no teclado; e Bruno Bertola
na bateria.
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Banda do João e grupo
A Morena
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Banda Skombinado

A banda Skombinado pela gue brasileiro. Na formação, os
primeira vez no QBM, mostrou um músicos Daniel Souza, no violão
show completamente novo reple- e vocal; Rafael Zhenner, no vocal
to de música brasileira dançante
e influenciado pela cultura negra.
Apresentou composições de Samba-rock, Funk e Soul, trazendo à
tona o som de vários artistas importantes da nossa cultura, desde
aqueles pouco lembrados até os
inesquecíveis. Trazendo a proposta de não deixar ninguém parado
no show, levou o público ao delírio
com a força dos ritmos e do suin-

e violão; Tadeu Souza, no baixo;
Mestre Galo, na percussão; e diversas vocalistas convidadas.
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Banda New Democracy
Pela primeira vez no QBM,
a banda de Heavy Metal que foi
criada em 2012, já possui vasta
trajetória com apresentações em
importantes eventos do gênero
na região como Corujão Rock Bar
em São Thomé das Letras, Miojada Rock Festival, Flora Metal, Metal Union e no importante Festival
Roça ‘n Roll em 2014 e 2017.
Na formação da banda,
Rafael Lourenço (Daum), na guitarra e vocal; Bruno Reis (Bubu),
na guitarrista e backing vocal;
Willian Assis (Will), no baixo e
backing vocal; e Alexandre Madeira (Xandão), na bateria.
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Edição 273 - 06.jul.2017: Banda Sissibonaflá,
que se apresentou na edição 250, de 12/01.
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Banda Compasso
Lunnar

O Compasso Lunnar apreO Compasso Lunnar, apesentou no show uma nova música sar de ter como berço a cidade de
sul-mineira, autoral e contempo- Três Pontas, teve seu show de esrânea, marcada por influências treia realizado no Sesc Palladium,
da MPB – especialmente pelos
teores do Clube da Esquina – do
rock progressivo e do Jazz, nacional e internacional, resultando
em surpreendente combinação.
O grupo mineiro é composto por Clayton Prósperi (piano e vocal), Fernando Marchetti
(bateria e vocal), Ismael Tiso
(guitarra, violão e vocal) e Paulo
Tutuca (baixo e vocal), com a participação do guitarrista Fredera,
do Som Imaginário.

em Belo Horizonte, em maio de
2016, com a participação especial
do lendário guitarrista do Som
Imaginário, Fredera.
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A Minas Brasil tem mais
de 20 anos de história e trajetória musical e já se apresentou
nos principais espaços da região,
seja em shows, eventos corporativos, formaturas, bailes em
geral, com o repertório eclético.
Mas especialmente para o 5ª da
Boa Música, a banda preparou o
projeto “Estação do Rock”, com
uma elaborada seleção dos melhores momentos do Rock Nacional e Internacional de todos os
tempos, interpretando grandes
sucessos das bandas Pink Floyd,
Europe, Queen, Elton John, Creedence, Scorpions, Van Halen,
Bon Jovi, 14 Bis, Capital Inicial,
Legião Urbana, entre outras. In-
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Banda Minas Brasil
cluindo-se ainda um tributo especial a Raul Seixas.
Na formação, os músicos,
Eduardo Floriano, no vocal; Fernando Júnior, no teclado e vocal;
Leandro Borges, no baixo e vocal;
Fernando Ramos, no teclado e vocal; Renan Borges, na guitarra e
vocal; e Sinval Pereira, na bateria.
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A lendária banda de Rock e
Heavy Metal Coice de Mula, pela
segunda vez no QBM, voltou fazendo um especial com os clássicos do Rock em uma grande festa
para relembrar os velhos tempos.
O show foi marcado pelo bom
Rock ‘n Roll dos anos 70, com músicas de bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, UFO, Deep
Purple, The Who, Rainbow e Dio.
Além das músicas de bandas já
conhecidas, eles levaram muito
bem alguns autorais.
Com presença marcante e
pegada forte no Rock, eles já se
apresentaram no antigo projeto
Recriando, criado pelo músico
Michel Bacana. Giovani e Rodri-
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Banda Coice de Mula

go tocaram na banda Dark Subconscius e Gustavão na banda
Woodstock, depois como Coice
de Mula no já tradicional Festival
Roça ‘n Roll e no Projeto Canto de
Praça realizado pelo compositor
Raimundo Andrade, dentre inú-

meros outros projetos.
Na formação da banda os
experientes músicos varginhenses Gustavo Bíscaro (Gustavão)
na bateria e vocal; Rodrigo Paiva
(o Berne), na guitarra; e Giovani
Mendonça (o Manobra), no baixo.
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Adriano Kamy e banda

O show contou com apoio
da Lei Estadual de Incentivo à Cultural do Governo de Minas Gerais
e mostrou Kamy com melodias
cheias de refrões fortes e pitadas
sutis de Clube da Esquina, além
de incursões pelo rock inglês, formando um quadro de simplicidade refinada.
Não por acaso, ele conquistou os gigantes Milton Nascimento e Wagner Tiso. Ambos partici- Sussekind, cujo trabalho marcou
param do CD de estreia, na faixa as carreiras de artistas como Lulu
“Seja como for”. O álbum homô- Santos e Os Paralamas do Sucesso.
nimo foi produzido por Marcelo
Na formação da banda,
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Adriano Kamy, no violão, guitarra
e vocal; Fernando Marchetti, na
guitarra; Dedê Bonito, no baixo; e
Helbert Gama, na bateria.
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Banda Grilo à Paisana
e Rachel Mitidieri

A abertura da noite contou com um
pocket show surpresa com a atriz Rachel Mitidieri, que criou a personagem Faustina Feliciana da Silva. Rachel Mitidieri é varginhense
formada em teatro pela UFOP. Já participou
em diversos festivais no interior de Minas e,
atualmente, é professora de Artes Cênicas do
Conservatório Estadual de Música de Varginha. Já a personagem Faustina Feliciana da
Silva é uma senhorinha quase simpática, que
visita eventos, bares e espaços culturais comparando a atualidade com a “sua época”. O
que ela procura são jovens que queiram lutar
com ela. Uma guerrilheira contra o pecado.
Grilo à Paisana
A banda Grilo à Paisana já bastante conhecida na região veio pela terceira vez mostrar seus autorais no palco do QBM. Super respeitada e com excelente aceitação no meio
musical, vem a cada dia conquistando maior
público e com uma trajetória bacana de participações especiais nos melhores espaços
da região. O repertório foi bem eclético, todo
autoral e segundo os integrantes acompanha
aquela pitada de rock progressivo psicodélico
à mineira urbana.
Na formação, os músicos Aloísio Palmuti, no vocal, gaita e escaleta; Saulo de Brito,
na guitarra e vocal; Alexandre Diniz, no baixo
e vocal; e Rafael Carvalho, na bateria e vocal.
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Tevico e Banda

Com 18 anos de estrada,
fez muitas apresentações de voz
e violão, porém nos dez anos que
morou em Lavras (2005-2015)
teve o privilégio de conhecer dezenas de músicos que de alguma forma fizeram parte de sua
trajetória musical, juntamente
com outros músicos de Varginha
e região. Tudo se iniciou com os
rocks clássicos dos anos 60 e 70
e, posteriormente, a música brasileira alternativa e escondida.
Tevico foi vencedor do
Concurso de Música de Boteco
em Lavras em 2013 com canções
de Lenine, Pedro Luís e Novos
Baianos, entre outras. Já se apresentou com sucesso nos principais espaços da região como em
Lavras, São João Del Rey, Ibitipoca, Aiuruoca, Carrancas, São
Thomé, Ouro Preto, Tiradentes,
Petrolina (PE), Juazeiro (Bahia),
Brejo Santo (Ceará) e diversas vezes em Varginha sua terra natal.
O repertório preferido oscila desde a música brasileira
(samba, forró, mpb, maracatu,
Na formação da banda,
xote baião, rock) até o folk inter- os experientes músicos Tevinacional, como Jethro Tull, Bob co Fersi, na voz e violão; EnDylan, Jonny Cash e muito mais. drigo Teixeira, na percussão;

Deive Oliveira, na guitarra e
violão; Cassiano Maçaneiro,
no baixo; e Bruno Vieira, na
bateria.
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Banda Offence
A banda foi criada em
2016 em Machado e vem se
apresentando com sucesso nos
principais espaços e cidades de
toda a região como na Skay e
Rock da cidade de Machado em
dezembro de 2016; Appalooza
de Varginha, em janeiro/2017;
Queen’s Pub de Três Corações,
em janeiro/2017; Garden Pub
em Mogi Mirim, em fevereiro/2017, dentre outros.
Formada por músicos
com mais de 15 anos de estrada,
advindos de diversas vertentes
do rock and roll, a Offence teve
como proposta reproduzir clássicos e tributos de bandas marcantes do rock, tais como Foo
Fighters e Audioslave, mantendo-se fiel à pegada e identidade
das bandas, sem deixar de colocar nas músicas suas características técnicas próprias, além dos
diversos autorais.
Na formação da banda,
os músicos Bruno Reis, no vocal;
Moacir Emidio (“Moa”), na guitarra; Luciano Lucas (“Saurão”),
no baixo; Jonatas Alves (“Joninha”), na guitarra; e Rafa Moreira, na bateria.
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Banda Apréza
A Apréza pela terceira
vez no QBM, é muito querida
do público e com numeroso
grupo de fãs. Nasceu em 2013,
em Varginha. O nome surgiu
depois da morte do Chorão,
inspirado num trecho de uma
música que dizia: “de coração
eu faço a preza”. O projeto inicial da banda era homenagear
com um tributo a um cara que
foi crucial e de grande importância para as novas gerações
e que, sem dúvida, marcou a
vida de muita gente com seu
legado. Mas com o tempo perceberam que a banda poderia
fazer a diferença na vida de outras pessoas com canções autorais, assim como Chorão fez na
vida deles.
Assim, começaram a
compor e tocar as próprias canções e gravaram o primeiro EP
intitulado “Três”, com 3 faixas
autorais.
Na formação da banda,
os músicos Max Bolivieira, no
vocal; Rômulo Ramos e Marcelo Penido, nas guitarras;
Gabriel Cordis, no baixo; e Fernando Signoretti, na bateria.
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Banda 4-Play

Fundada em abril de 2017,
a 4-Play foi idealizada para levar
ao público o Rock em seu grande
espectro e variações. Os músicos
são bem conhecidos no meio musical e já participaram de diversas formações e se apresentaram
nos principais espaços da região.
Músicas cuidadosamente selecionadas dentro do indie, grunge,
punk, pop e rock clássico compõem o repertório da banda.
Na formação, os músicos
Donato, na voz e violão; André,
na guitarra base e solo; Douglas,
na voz e baixo; e Mauricio, na voz
e bateria. Todos eles já participaram em diversas formações e
possuem grande bagagem e trajetória musical.
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A Velho Vinil, grande parceria do QBM com diversas apresentações de sucesso, foi criada em
2012, e desde então vem recebendo grandes elogios da crítica com
apresentações nos principais espaços da região. Os músicos têm em
comum a paixão por sons como Beatles e Pink Floyd, além dos nacionais, como Engenheiros do Hawaii,
Raul Seixas e autorais. Eles animaram o fiel público amante da boa
música mandando um selecionado
repertório com MPB, pop e muito
Rock ‘n Roll.
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Banda Velho Vinil
Na formação, os músicos
Rafinha Delfino, na guitarra e voz;
Filipe Moraes, no violão e voz; An-

dré Semionato, na guitarra; Rafael
Toledo, no baixo e vocais; e Márcio
Delfino, na bateria e vocal.
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Orquestra Opus

A Orquestra se apresentou no
Theatro Capitólio. Ela foi formada em outubro de 2006 e, atualmente, é composta
por 15 músicos entre cordas e sopros. A
OPUS tem a proposta de popularizar a
música orquestral e erudita e aproximar
a música popular do arranjo clássico. As
apresentações da orquestra envolvem
execuções de obras de compositores eruditos e arranjos exclusivos da música popular brasileira e outros estilos especiais
como o Rock ‘n Roll.
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Banda Stay Clean

Pela terceira vez no QBM, a banda foi
criada em Três Pontas há cerca de seis anos,
e já possui uma trajetória com atuações nos
principais espaços da região. Desta vez, eles
prepararam um selecionado e variado repertório de Rock ‘n Roll incluindo clássicos
como Led Zepelin, AC/DC, passando por
Guns n’ Roses, ZZ Top, Motörhead, Whitesnake, Metallica e Rage Against the Machine,
somado ao peso e as histórias do seu dia a
dia exposto nas canções autorais.
Formada por Korcora, nos vocais; Jhonatan Gleyser, nas guitarras e backing vocals; Jander Archanjo, no baixo; e na bateria,
Charles Maciente.
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Edição 286 - 19.out.2017: Banda Little Box,
que se apresentou na edição 261, de 06/04.
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Para abertura do show, a
convidada foi a cantora varginhense Jaqueline Nicolau. Ela iniciou
na música aos sete anos de idade,
sempre influenciada pela família,
mãe, tio e avô, todos violonistas e
cantores. Estudou violão no Conservatório de Varginha, morou em
Ipatinga onde estudou percussão,
e, no Quinta, mostrou um selecionado repertório de MPB, desde
Cazuza, Cássia Eller, Duncan, Lee,
Ana Carolina, até Lulu Santos, Paralamas e Kid Abelha.
Zé Guela formou a 1ª banda
em 2000 quando o apelido informal
já nomeava o grupo. E, nessa brincadeira, lá se foram dois CDs independentes: No Style e Dama, Virgem e
Pura. No show do Duo, o Clow e os
Tambores, eles apresentam formas
musicais curiosas e inovadoras inte-
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Zé Guela, O Clown e
Jaqueline Nicolau

ragindo com o público que se torna
parte do espetáculo. Concebido pelos músicos Daniel Penido (percussionista, baterista e ator) e José Henrique Lorenzo (tecladista, cantor e

compositor, também conhecido
como Zé Guela), o duo veio para inovar e mostrar que é preciso coragem
e determinação de quem, acima de
tudo, acredita no novo.
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Banda Museu do
Esquecimento

A banda surgiu na cidade
de Porto Ferreira/SP em 2009,
e transita por gêneros como o
Samba, o Rock, o Blues, a música
brega, o Reggae e o regional.
Na formação, os músicos
Rafael Marin, violonista, compositor e arranjador; Guilherme
Marin violonista, guitarrista e
compositor; Cleiton Custódio,
cantor, compositor e letrista;
Cleo Custódio, compositor e arranjador e Amarildo Pereira, baterista, percussionista popular e
sinfônico.
O espetáculo mostrou um
repertório autoral sem circulação na grande mídia e em meios
de comunicação, cujas obras são
composições dos próprios integrantes e fazem parte do primeiro álbum do grupo, a ser lançado
em 2018.
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Edição 291 - 30.nov.2017: Bandas GIG CEMVA,
que se apresentaram na edição 265, de 11/05.
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Noturnall é uma das maiores bandas da atualidade do Heavy Metal nacional. Com apenas
quatro anos desde a criação em
2013, os ex-membros das aclamadas bandas, Shaman e Angra, se
juntaram a fim de explorar todo
seu potencial musical, não ficando preso somente a uma vertente. Nasceu assim a Noturnall.
A banda trouxe o que há
de melhor no Heavy Metal mundial, ainda com as participações
mais que especiais de Mike Orlando, o guitarrista americano
da banda Adrenaline Mob, consi-
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Bandas Noturnall e
Banda Attractha
derado pela revista Guitar Player
como um dos melhores do mundo e do baterista Henrique Pucci,
ex-Project 46.
A banda Attractha foi fundada em 2007 em SP. Hoje, com
dezenas de shows por todo o Brasil, iniciou a divulgação do trabalho musical calcado na mistura de
elementos do Hard Rock e Heavy
Metal. Trouxe na formação, Cleber Krichinak, no vocal; Ricardo
Oliveira, na guitarra e vocais;
Guilherme Momesso, no baixo; e
Humberto Zambrin, na bateria e
vocais.
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Banda Belle Retrô

Pela segunda vez no Projeto QBM, a Belle Retrô vem alcançando grande sucesso em todas
as atuações nos principais espaços culturais e casas de shows
da região. A banda surgiu com o
propósito de repaginar os clássicos do Pop & Rock dos anos 80
e 90, influenciada pelas bandas:
Roxette, Journey, Tina Turner,
Cindy Lauper, Queen, The Cure,
Erasure, A-Ha, Dire Straits, Os
Na formação, os músicos
Paralamas do Sucesso, Titãs, Marina Lima, Kid Abelha, Metrô, Ul- Júlio Andrade, no vocal e guitarra; Fernanda Machado, no vocal
traje a Rigor, dentre outros.

e efeitos; Paulo Sales, no teclado;
Mirnei Gouveia, na bateria; e Fábio Branco, no baixo e vocal.
Edição 293 - 14.dez.2017: Banda Breaking Band,
que se apresentou na edição 251, de 19/01.
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Vanderson Lopes e
banda

Pela segunda vez no
QBM, Vanderson demonstrou
grande versatilidade ao prestar
um Tributo a Zé Ramalho e foi
um verdadeiro sucesso.
Vanderson Lopes iniciou
na música muito cedo. Desde
criança já tirava uns sons no
acordeon e na flauta doce. Depois veio o Conservatório onde
cursou as disciplinas de violão,
piano, canto, artes plásticas e
cênicas. Em seguida, participou
do Coral Orfeão Bernardino
Senna de Lima de Varginha e
depois na Banda Marcial onde
conheceu os instrumentos de
sopro de metal sob a regência
na época do maestro Rosildo
Beltrão, hoje produtor do QBM.
Vanderson, com primazia, executa as canções
nos principais bares, casas de
shows e eventos, tocando e
cantando o que há de mais atual e também aquelas que ficam
sempre em nossas lembranças
nos gêneros POP, MPB, Reggae,
Samba, Forró Universitário e
Rock dos anos 80 e 90.
lão e vocal; Joel Jr, nos violões; no baixo; Marlon Andrade, na
Na formação, os músi- Natan Viana, no sax; Anderson percussão; e Guilherme Turcos Vanderson Lopes, no vio- Pires, nos teclados; Negronssa, quinho, na bateria.
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Quem vem,
curte!
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“Tive a honra de participar dos primeiros anos
do QBM, como assessor
de Imprensa da Fundação. Três
coisas importantes que presenciei no
período: o entusiasmo das bandas
selecionadas para tocar, o aumento
gradativo do público e a qualidade
das bandas e do público. É o projeto
cultural mais democrático do interior
de Minas”.
Marcus Madeira,
jornalista de Varginha

“Nunca vimos tanta gente reunida
em plena quinta-feira para prestigiar
músicas autorais. Somos gratos pela
energia mais do que positiva do
pessoal. A infraestrutura do
palco com a presença de
técnicos altamente capacitados e a aproximação do
público depois do show selou
uma noite mais do que perfeita”.
Rafael Marin, músico de
Porto Ferreira/SP

“O ‘Quinta’ é uma
celebração da música de qualidade com
um público de verdade. Crianças,
adultos, jovens, todos festejam esse
importante projeto da cena autoral
mineira. De Varginha para o mundo, do sul de minas para esferas
interplanetárias. Parabéns, produção! Honrado por fazer parte deste
pioneiro movimento artístico.”
José Henrique Lourenço (Zé Guela),
tecladista e compositor,
de Divinopólis

“O QBM permitiu que um
belo cenário da história da
cidade pudesse ser utilizado e vivenciado pela comunidade de forma descontraída. Com
programação musical diversificada
trouxe oportunidades para músicos, artistas e cidadãos. Realizou a
convergência de valores materiais
e culturais. Projeto estimulador e
essencial para nossa cidade.”
Cristina Roscoe, professora
de Varginha

“Costumo dizer que o
projeto é uma vitrine para o trabalho dos
músicos, pois dá uma visibilidade
incrível. Além de ser ótimo programa para quebrar a rotina semanal.
É sempre muito bom uma boa
música na Estação! Parabéns pelo
melhor projeto que a cidade já teve
e Vida longa ao QBM”.
Rafael Lourenço,
guitarrista e vocalista
de Varginha

“O QBM é um projeto cultural a
ser seguido pelas demais cidades
de Minas. Sempre abre portas para
bandas da cidade e região, trazendo
uma boa opção de entretenimento à
população com música de
ótima qualidade. É, para
mim, como fotógrafo,
um grande prazer ser
parceiro desse projeto”.
Matherson Saint’yves,
fotógrafo e jornalista
de Varginha

“Acompanho o projeto
deste final de 2012 e desde então minhas quintas
sempre foram muito prazerosas, pois é um lugar onde além de
podermos curtir música de qualidade
é onde encontramos e reencontramos
amigos queridos e também conquistamos novas amizades. Minhas quintas sem música não são as melhores,
tamo junto! Valeu QBM.”
Alessandra Claudiano,
motociclista de Varginha

“O projeto contribui para
a socialização das pessoas.
É um encontro que ajuda
na formação cultural, por meio
de informações e conceitos musicais
de acordo com os estilos das bandas
e suas performances. Esse palco/
plataforma de uma antiga estação
ferroviária nos leva à trilhas musicais
como se cada trem que chegasse nos
proporcionasse uma ótima viagem.”
Cláudio Martins,
publicitário de Varginha

“O QBM é a melhor iniciativa dos
últimos tempos em Varginha. Ela
promove o lazer, a socialização e o
entretenimento para todas as idades
e preferências musicais. Em meio
a famílias completas e artistas de
excelente qualidade, podemos nos
divertir em ambiente saudável e
seguro. O QBM resgatou um espaço
histórico, servindo de exemplo para
toda região”.
Rômulo Azevedo,
advogado de Varginha
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“O QBM é um espaço
fundamental para possibilitar acesso cultural
no município de Varginha.
Espaço que faz jus ao nome,
trazendo música de qualidade,
autoral e cover. Mas, principalmente o valor está no espaço
público estar ocupado pela
diversidade”.
Marilaine Rabelo,
produtora cultural de Varginha

Quem vem,
curte!

“Ah, o 5ª da Boa Música! Para os
novatos significa encontrar pela primeira vez um tratamento de “banda
profissional”. Para os “calejados”,
a chance de fazer um show isento
de imposições que não sejam tempo
e espaço. Pra todos, uma confraternização rara: o encontro da
vontade de tocar com a
vontade de ouvir”.
Xandão Bueno,
vocalista de M. Paulo

“Hoje em dia quando se pergunta
o que tem de bom para fazer
na semana, podemos dizer com
prazer e satisfação: Tem o
QBM! Um projeto perfeito,
um ambiente diversificado,
alegre que nos dá o prazer
de reencontrar amigos e
fazer novas amizades aos sons
de ótima qualidade. Parabéns aos
idealizadores e equipe de produção do projeto”.
Ender, desenhista de Varginha

“O QBM é o movimento
cultural mais democrático de
Varginha. É um espaço em que
todos são bem-vindos, todos tem
seu lugar. É um projeto lindo, que
permite com que toda semana, os
amantes dos ‘embalos da quinta à
noite’ possam se encontrar, matar
as saudades, conversar, rir, dançar...
fiz amigos no Quinta e tenho orgulho de fazer parte da sua história”.
Paola Paes, jornalista
de Varginha

“O Quinta é o lugar
onde acontece a verdadeira cidadania. Uma
integração real do público e seus
artistas de forma livre e gratuita
nessas 2 horas semanais. Espero
que tenha mais investimentos para
contemplar outros segmentos musicais como fizeram com o samba.
Parabéns pra todos os organizadores. Só a Cultura liberta”.
Michel Pedro, músico e
agitador cultural de Varginha

“O QBM nos proporcionou uma
apresentação única, com apoio
técnico excelente e público diferenciado e engajado. Além
da estrutura de som e luz,
fomos recepcionados muito
bem pela equipe. Com certeza, o QBM está cultivando uma
cultura de apreciação e resgate de
Música Boa. É um exemplo a ser
seguido por outras cidades!
Daniel Friend, vocalista
e guitarrista de Itajubá

“O 5ª da Boa Música é um
exemplo de projeto que deveria ser
seguido por todas as cidades do
sul de minas, pois abre espaço
para os músicos mostrarem
seus trabalhos e permite ao
público o acesso a momentos de apreciação da música
e entretenimento”.
Ivanei Salgado,
jornalista e produtor cultural
de Varginha

“Acompanhei a QBM desde o início,
e sempre toquei com minha banda
em todos os anos. E hoje é uma
grande honra fazer parte desse
movimento musical que
a cada ano cresce e
traz cultura e entretenimento para nossa
cidade”.
Pablo Maritan, baixista e
vocalista de Varginha

“O Quinta é o melhor
espaço de Minas para
que o artista apresente
seu trabalho, sem as amarras do
mercado. O retorno do público é
imediato. É sempre um prazer
fazer parte desse grande projeto.
Parabéns, produção!”
Rafael Ávila Delfino, baixista e
baterista de Varginha
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“O QBM já é patrimônio:
oferece cultura, entretenimento e descontração para
a população de Varginha e
região que tem nesse projeto
um ponto marcado em sua agenda
semanal. Artistas de vários estilos e
épocas já deram as caras na estação
e creio que muitas novas bandas
ainda passarão por lá dado seu efeito multiplicador. Saravá! Quinta da
Estação!” Bruno Maia, músico
de Varginha

“Nas quintas tenho
encontro marcado com
a Boa Música. São mais
de oito anos ouvindo bandas e
artistas de excelente qualidade,
a maioria de Varginha e região.
Parabéns aos organizadores em
especial ao Produtor Rosildo
Beltrão pelo sucesso e merecida
repercussão”.
Francisco Luis Gaos (Pancho),
empresário e fã do QBM, argentino radicado em Varginha

“São muitos anos participando desse
evento maravilhoso como músico
e como expectador. Talvez o único
espaço na região que apoia não só
o cover de qualidade e de diversos
estilos, mas principalmente o
autoral. Sempre que posso
não abro mão de estar
presente. Deus abençoe o
QBM!”
Luciano Silva de Paula (o
Cachorrão) músico, cantor e fã
do QBM, de Varginha

“O QBM abre espaço para os
músicos locais e promove um
encontro de diferentes gerações. Unidos pelo bom
gosto musical, tomaram
as quintas ponto tradicional na cidade. Frequento desde o início, faltei pouquíssimas edições, e hoje a QBM
é sagrada na minha agenda.
Parabéns a todos os envolvidos!”
Tadeu Maritan, pai de músico
e fã do QBM, de Varginha

“Quando pensamos
em QBM não é só
de música que estamos
falando. Estamos destacando
oportunidades, respeito, alegria,
companheirismo, amizade, união,
gratidão e amor. Obrigada por
nos proporcionar tudo isso em 9
anos! Vida longa ao QBM!”
Millena Castro, vocalista da
Banda Plágio e fã do QBM, de
Varginha

“Sem dúvida, um dos maiores e
mais duradouros projetos culturais da cidade. Vi de perto seu
nascimento, com poucas
pessoas e gradativamente assisti ao emergente
sucesso e crescimento.
Meu carinho especial é
que pude contribuir na
sugestão do nome do projeto em
2009. Vida longa para o QBM”.
Deborah Valle e Costa Beltrão,
turismóloga, artesã e fã do QBM

“Como frequentador assíduo, vejo o evento como
uma grande oportunidade
cultural e de lazer de nossa
cidade. Onde se encontram as novas
e antigas gerações apaixonadas pelo
Rock, Pop, MPB e Samba e também
um local onde os músicos da cidade
(da região e afins) divulgam seu
talento muitas vezes escondidos em
Bandas de garagem”.
Marco Antônio Barros,
cinegrafista e fã do QBM

“O QBM tem sido uma ferramenta
importantíssima de promoção do intercâmbio cultural e musical. Além
de trazer entretenimento,
engrandece artistas das
mais diversas cenas e
representa uma grande
alavanca de formação de
público”.
Rafael Regali, guitarrista, compositor e bluesman, de BH

“Para mim, a importância do QBM vai
muito além de um evento
cultural. Pela 1ª vez, o povo abraçou
e assumiu semanalmente este encontro de gerações musicais. Outro
detalhe foi a criação espontânea do
projeto, quando eu como professor
do Conservatório, reuni vários alunos
e, uma vez por mês, estávamos lá
nas primeiras edições do Projeto que
se transformou no maior encontro
musical do sul de Minas”.
Dinho Batistão, professor

