Currículo Artístico do Trio Bembe (longo)
O roçar das folhas das palmeiras embaladas pelo vento, o delicado
sussurro das ondas do mar, o leve aroma de sal perfumando o ar.
Aproximando-se do final da praia você sente um ritmo contagiante. Um pouco
adiante e você escuta os acordes de um violão. Ao chegar ao fim da orla,
uma voz tange forte e clara. Isto não é um sonho. Isto é Trio Bembe.
Das níveas pradarias canadenses surge uma brisa tropical vinda de uma
fonte surpreendente. Três músicos se unem após terem viajado por Cuba, Brasil
e Chile em busca de seus sonhos. O domínio e a força do Trio Bembe na
música latina levam o público a um ritmo fascinante e irresistível.
Amber Epp teve seu primeiro contato com a música Latina no Canadá,
mas foi durante sua viagem a Cuba que sua alma Latina se manifestou. A
experiência de cantar em pátios da velha Havana alimentou o seu entusiasmo
por essa música tão ritmada. Amber possui uma incrível habilidade de transmitir
o significado das canções em diversas línguas. Ela compartilha sua paixão com
o público, estampando um sorriso em cada rosto e um ritmo em cada andar.
“Agitar a galera não é difícil para esse trio. Com ritmos
exóticos e contagiantes, eles fazem com que o ouvinte,
ainda que o mais relutante, caia na dança.”
– Manitoba Music Magazine

Criador e líder dessa conhecida e estimada banda de Winnipeg, Papa
Mambo, Rodrigo Muñoz é a principal personalidade no cenário musical
canadense. Seu talento como violonista e percussionista o levaram a Cuba,
Porto Rico, Argentina e ao seu país natal, Chile. Seu estilo ímpar no violão traz
um ritmo estimulante ao lado harmônico do Trio Bembe, e sua personalidade
descontraída e bem-humorada, seduz o público para seu universo musical.
“Feche os olhos e você será transportado
instantaneamente a qualquer clube famoso em
Havana, Rio de Janeiro ou Buenos Aires.” – The Carillon
Cada instrumento tem uma história que espera ser contada. A jornada
de Scott Senior se revela através dos instrumentos que ele toca: o pandeiro do
Brasil, as congas de Cuba, o cajón do Peru. A alegria de reviver as inolvidáveis
experiências se manifesta em Scott cada vez que ele pega em um de seus
preciosos instrumentos; e ele convida você para cada uma de suas jornadas.
A música do Trio Bembe é extremamente dançante e irresistivelmente
sedutora; eles são a grande sensação do momento, e só deixar o som te levar!
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