DANIEL MIGLIAVACCA
Release

O bandolinista e compositor Daniel Migliavacca, 29 anos, nasceu na
cidade de São Paulo - SP e é radicado em Curitiba - PR desde 2000. Iniciou
seus estudos musicais tocando cavaquinho aos 12 anos, interessando-se
inicialmente pelo samba, e em 2003 passou a se dedicar ao bandolim. Apesar
da forte influência, o jovem músico procura tratar o Choro em seu trabalho
como universo estético e não apenas como gênero buscando trazer para o
bandolim informações atuais aliadas a tradição. De 2006 a 2009 foi integrante
da Orquestra à Base de Corda de Curitiba tendo participado de diversos shows
com os convidados: Ná Ozzetti, Dominguinhos, Renato Borghetti, André
Abujamra, Caíto Marcondes, Joel Nascimento, Zé Renato, entre outros.
Também já esteve em shows ao lado de nomes como Renato Borghetti,
Hamilton de Holanda, Gilson Peranzzetta, Altamiro Carrilho, entre outros. Em
2006 conquistou o primeiro lugar como melhor instrumentista, no “Prêmio
Nabor Pires Camargo” realizado em Indaiatuba – SP. Em 2009 executou a
“Suíte Retratos” de Radamés Gnattali, em sua versão original, como solista
convidado da Orquestra de Câmara de Curitiba. Também em 2009 lançou seu
primeiro CD solo intitulado “Bandolim” com releituras e composições próprias
dedicadas ao bandolim contando com diversas participações especiais. Em
2010 participou do ll Festival Curitiba no Choro, conquistando o segundo lugar
com a composição “Dedos de Caranguejo”, além dos prêmios de voto popular
e de melhor instrumentista do festival. Em 2011 lançou o CD “Divertimento” em
parceira com a pianista e cravista Elizabeth Fadel. O disco conta com as
participações especiais do acordeonista Toninho Ferragutti e do violonista
Yamandu Costa. Ainda em 2011 formou-se Bacharel em Música Popular na
FAP - Faculdade de Artes do Paraná - tendo apresentado como conclusão do
curso uma série de 10 composições em forma de estudo para bandolim. Em
2012 atuou como professor de bandolim na Oficina de Música de Curitiba. Em
2013 lançou o segundo CD solo intitulado “Tocando à vontade” ao lado do seu
quarteto formado pelos músicos Gustavo Moro (violão 7 cordas), Glauco Solter
(baixo) e Luis Rolim (bateria). Comemorando 10 anos de bandolim, o CD ainda
conta com as participações especiais do pianista Gilson Peranzzetta, do
pandeirista Celsinho Silva e do violonista Rogério Souza que também assinou
a direção musical. O repertório passeia por diversos ritmos brasileiros e
composições próprias. Atualmente tem se apresentado com seu quarteto além
de integrar o duo “Bandolaxo” com o baixista Glauco Solter.
Mais informações: www.danielmigliavacca.com.br

