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Yas Werneck é cantora e MC da Zona Oeste do
Rio de Janeiro. Em seus 12 anos de estrada,
teve participações relevantes no cenário musical,
com artistas como Emicida e Titãs. Conquistou
seu espaço também nas telinhas ao participar da
trilha sonora da sérieda Netflix “Neymar, o Caos
Perfeito”, com a música “Comeki”.

Cantora baiana, atriz, produtora cultural e
idealizadora da iniciativa Frequências Preciosas,
que difunde cantoras negras e indígenas. Em
2019, lançou seu primeiro clipe, "Andando
Sozinha"; e o single "Chá de Camomila". Em
2021, foi a vez de "Solução", e recentemente
lançou "Mente e Si" e "Você Sempre Kiss". Em
suas canções, Viviane Pitaya faz uma mistura
sonora que perpassa estilos como nova MPB,
reggae, disco, pop e soul. Atualmente, a artista
está com um show autoral "Verdadeiramente" e o
"Tributo a Nina Simone" na cidade de São Paulo.

A musicalidade da SouldeBr se confunde com a
intensa amizade desses três artistas da Vila
Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As
composições marcantes, harmonia vocal e
entrega de conceito são os pontos de destaque
da banda para o mercado musical além de
cantarem suas próprias vivências num mix
urbano e afrofuturista.



Cantor, compositor e multi-instrumentista do Rio
de Janeiro com influências do Rock, Pop e Indie
em seus trabalho, John Bianchi tem se
destacado no novo cenário musical brasileiro
acumulando prêmios e reconhecimentos. Foi
vencedor de diversos editais, programas e
festivais, como Palco Carioca - Rock in Rio
(2019), The Four Brasil (2020), eFestival (2021)
e JUV Rock Festival (2022), entre outros. Seu
EP autoral “A Fase Gris”, lançado em 2019,
acumula mais de 100k streams.

IO Y TE é composto pela atriz e cantora Tainá
Medina (Globo, Netflix, Amazon) e o guitarrista
e produtor musical Christian Dias (Astro Venga,
Lobão, Sepultura, Mahmundi e Illy). Do pop ao
grunge, passando pelo samba, o duo tem como
marca sonora explorar misturas imprevisíveis.
Durante a pandemia, o casal compôs e gravou
em casa um EP de 4 faixas com canções
autorais em inglês e português, duas delas
lançadas pelo selo Caravela Records: "Hour of
The Birds" e "Revés". O clipe de "Hour of The
Birds" foi escolhido como melhor clipe
independente de maio pelo Hits Perdidos.

Natural de Recife (PE), Felipe S tem dois discos
lançados de forma independente: "Cabeça de
Felipe" (2017) e "Espelhos" (2021). É vocalista da
banda pernambucana Mombojó, com quem já
participou de grandes festivais como o Lollapalooza
e Brasil no Ar - Barcelona. A Associação Paulista de
Críticos de Arte (APCA) concedeu o prêmio de
melhor banda brasileira de 2004 à Mombojó, que
também recebeu o prêmio de melhor disco com
"Homem Espuma" em 2006. Felipe S também é
integrante da banda Del Rey e foi integrante da
banda de Vitor Araújo, no show Levaguiâ Terê e de
Ayrton Montarroyos.


