Criado há 05 anos, com Jacque Falcheti e Flávio Vasconcelos, na cidade de São Carlos/SP, Passim
se debruça na investigação da musicalidade brasileira e interpreta canções autorais que exprimem
diversos contextos, ora socialmente engajados, ora sensíveis e poéticos, viajando através das
palavras cantadas pela riqueza de ritmos da cultura brasileira. O nome “Passim” vem do latim e
significa aqui e lá, e descreve o lado viajante desse projeto que já nasceu na estrada, com a estreia
em continente europeu em países como Itália, França e Portugal e foi produzido e gravado em CD,
pelo Musibéria (Centro Internacional de Música e Danças do Mundo Ibérico) gravado em Serpa,
Portugal. O CD Passim retrata o Brasil plural, com canções inéditas que representam através das
letras, melodias e ritmos, linguagens tradicionais sob um olhar contemporâneo, com temáticas
atuais, que representam a cultura brasileira em movimento. Com o primeiro CD o duo circulou por
07 países, incluindo a Europa: Portugal, Itália, França, Espanha, Holanda, Bélgica, e pela África:
Tunísia. Lançou o CD em 06 estados do Brasil, passando por Festivais, casas de shows, SESCs, entre
outros e foi premiado por editais de cultura como: SESI, Funarte, Correios, Funarj, entre outros. Em
2019, o duo foi contemplado pelo edital ProAc-Editais (1ª lugar) para gravação do seu segundo
disco lançado em junho de 2021. O segundo disco é inspirado no universo ibérico com fados,
choros, música regional, modinhas, xotes, entre outros gêneros e canções autorais e inéditas.
Passim II é o show do segundo disco de Jacque Falcheti e Flávio Vasconcelos e apresenta um
mosaico de influências do mundo ibérico na cultura brasileira. Em uma atmosfera movida pela
saudade além-mar, pelas cantigas, pelo imaginário de trovadores e navegantes, o show cria e
recria pontes transatlânticas. Em formação camerística de vozes, violão, vibrafone, corne inglês,
bandolim, violoncelo e percussões.
FICHA TÉCNICA
Jacque Falcheti: voz, pandeiro
Flávio Vasconcelos: arranjos, violão, voz
Melina Cabral: vibrafone, percussão
Jonas Moncaio: violoncelo
Rodrigo Müller: corne inglês, oboé, flauta
Rui Kleiner: bandolim

