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SINOPSE

"Sereno" show de Jacque Falcheti e Tiago Santos. O duo
ribeirão-pretano vem desenvolvendo um repertório e
pesquisa acerca de canções do imaginário popular das
serestas e serenatas.
Estas canções, que têm compositores como Cartola, Nelson
Cavaquinho, Lupicínio Rodrigues, entre outros como
referências, estão presentes nos ambientes das praças, dos
saraus, das homenagens, dos coretos, do fazer música de
forma coletiva e dedicando-a para alguém.

Dentro deste universo Jacque e Tiago desenvolveram uma
concepção artística por meio da sonoridade da voz e do
bandolim de 10 cordas, passeando por gêneros musicais
como a modinha, o samba-canção, o choro-canção, o
bolero, a valsa, a toada, entre outros.
HISTÓRICO

O show já foi apresentado em formato pocket, algumas
canções, no Theatro Pedro II e Teatro Municipal de
Ribeirão Preto.
Jacque Falcheti é cantora com 04 CD's lançados em que
dialoga com o choro, com o samba e com o universo
ibérico. Já realizou turnês e shows por 12 países
incluindo Europa, Àfrica e America Latina. Já participou
de Festivais em 08 Estados do Brasil e internacionais.
Tiago Santos é bandolinista com 04 CD's lançados na
linguagem do choro e da música clássica, com shows e
turnês em 15 países incluindo Europa, América Latina e
Oceanía. Já participou de Festivais no Brasil, na América
Latina e Europa.
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cantora e produtora - Formada em Música pela

Músico,
Bandolinista,
multi-instrumentista,
compositor, professor e pesquisador. Mestre em
Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(2019), do qual desenvolveu o trabalho autoral e
original “O bandolim polifônico de 10 cordas”, que
tem como produtos artísticos um caderno de
partituras e um disco, sob orientação do Prof. Dr.
Paulo Sá.

Universidade Federal de São Carlos e atualmente
cursa MPB/Jazz – Canto Popular no Conservatório
Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de
Tatuí (SP).
Cantora com quatro CD’s lançados sendo eles:
sendo eles: Passim II (2021) premiado em
primeiro lugar no Programa de Ação Cultural do
Estado de São Paulo (ProAc-editais), Outras
Bossas (2020) - com o trio Retrato Brasileiro,
homenagem aos 110 anos do compositor Noel
Rosa lançado e premiado pela gravadora
Experimental da Fatec de Tatuí/SP. Flor de Aguapé
(2017), de choro cantado, projeto selecionado e
financiado pelo Programa de Ação Cultural do
Estado de São Paulo (ProAc) - Editais, premiado na
17º dos 100 melhores discos de 2017. Passim
(2016) - música autoral, em duo com Flávio
Vasconcelos, gravado e produzido pelo Musibéria
em Serpa-Portugal.
Foi contemplada em editais de cultura como: SESI
Circuito e territórios, ProAc ICMS e Editais,
Ministério da Cultura do Brasil, Correios,
FUNARTE, FUNARJ, entre outros. Realizou turnês
internacionais para shows na Europa: Itália,
França, Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda,
Alemanha e Inglaterra, na África: Tunísia e na
América Latina: Argentina e Uruguai. Já participou
de Festivais de música, de Jazz, de choro, nos
Estados de São Paulo, Minas Gerais e no exterior.
Já realizou trabalhos com artistas como Mônica
Salmaso, Vêronica Ferriani, João Camarero,
Alexandre Ribeiro, entre outros.

Tem quatro álbuns gravados: "Chorobosssambando"
(2013), "Nosso Tempo" (2017), "O Bandolim Polifônico
de 10 cordas" (2019), e “Afinidades” (2021),
realizando com concertos solo e com grupos e
orquestras, ministrando aulas e workshops e
participando de festivais nacionais e internacionais
(presenciais e online) em 15 países (Brasil, México,
Peru, França, Bélgica, Itália, Portugal, Espanha,
Alemanha, Holanda, Inglaterra, Chile, Argentina,
Austrália e Costa Rica).
Como professor, ministrou aulas no Projeto Guri
(Polos Dumont e Morro Agudo- SP- Brasil) nos anos
de 2010-2011, Centro Cultural Campos Elíseos
(Projeto Kabuki- Ribeirão Preto-SP-Brasil) de 2004 a
2016, além de educador na linguagem de música, no
Centro Educacional Marista de Ribeirão Preto-SPBrasil entre 2015 e 2017. Ministra aulas particulares
de Bandolim, Cavaquinho, violão 6 e 7 cordas, prática
em conjunto e preparatório para vestibular.
Atualmente tem vários trabalhos artísticos,
circulando no Brasil e exterior, dentre os principais: O
Bandolim Polifônico de 10 cordas (Bandolim Solo),
Tiago Santos Quarteto, Afinidades em duo com o
saxofonista Jorge Nascimento, Bandolim Trio com
Daniel Migliavacca e Vitor Casagrande e Bandolim e
Voz em duo com a cantora Jacque Falcheti.
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PRÊMIOS

Jacque Falcheti
Contemplada pelo edital ProAc-LAB de 2020 para
gravação de 06 lives intituladas Facetas de Noel
Rosa, temporada de shows on-line em março e abril
de 2021.
Contemplada pelo edital ProAc-Editais de 2019 para
gravação e circulação do segundo disco do duo
Passim. Premiados em 1º lugar.
Contemplada pelo edital da Funarte de São Paulo e
do Rio de Janeiro (2018).
Contemplada pelo edital “Conexão Cultura Brasil
#Intercâmbios” do Ministério da Cultura do Brasil,
para realização de sua turnê de estreia na Itália,
Portugal e França (2015).
Contemplada pelo programa de residências artísticas
do Centro Internacional de Músicas e Danças do
mundo Ibérico, em Serpa – Portugal, onde tiveram
seu CD, somente com composições de Flávio
Vasconcelos, gravado, produzido e financiado pela
Instituição que é co-financiada pela Câmara
Municipal de Serpa e pela União Europeia (2015).

Tiago Santos
Premiado em 3º lugar no Prêmio Nabor Pires
Camargo Instrumentista em 2013.
Contemplado pelo ProAC ICMS em 2013 para
gravação
de
seu
primeiro
CD
"Chorobossambando".
Premiado pelo edital Copa Cultural do Teatro
Pedro II em Ribeirão Preto para recepcionar a
comitiva francesa para a Copa do Mundo em
2014.
Contemplado pelo ProAC-editais 2020 pelo
projeto Afinidades, gravação de seu último
álbum.

