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O show "Telecoteco" traz em forma de canção o balanço do samba com a
sofisticação das melodias do choro. O duo Jacque Falcheti e José Miranda, busca
particularidades das terras brasileiras e suas influências tradicionais que
atravessam séculos e mares. A voz no choro, choro-canção, samba-choro, choro
cantado, maxixe e samba serão acompanhados por instrumentos tipicamente
brasileiros: o pandeiro e o violão de 7 cordas. O show apresenta releituras de
compositores como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Paulinho da Viola, Ernesto
Nazareth, Noel Rosa, entre outros. Nascidos no Brasil, Jacque Falcheti e José
Miranda, pesquisam e dedicam-se à música brasileira divulgando-a pelo mundo
afora. Com carreiras consolidadas já passaram pela Europa, África, América
Latina e Ásia.

Formada em Música pela Universidade Federal de São
Carlos (São Paulo - Brasil) e atualmente cursa MPB/Jazz
– Canto Popular no Conservatório Dramático e Musical
Dr. Carlos de Campos de Tatuí (São Paulo - Brasil).
Cantora com dois CDs lançados sendo eles: Passim
(2016) - música autoral, em duo com Flávio Vasconcelos,
gravado e produzido pelo Musibéria em Serpa
(Portugal), “Flor de Aguapé” (2017), de choro cantado,
projeto selecionado e financiado pelo Programa de
Ação Cultural do Estado de São Paulo do Brasil (ProAc) Editais, premiado na 17º dos 100 melhores discos de
2017. Já foi selecionada em editais de cultura como: SESI
Circuito e territórios, ProAc ICMS e Editais, Ministério
da Cultura do Brasil, Correios, FUNARTE, FUNARJ, entre
outros. Já participou de Festivais de música nos Estados
de São Paulo, Minas Gerais e no exterior. Realizou
turnês internacionais para shows na Europa: Itália,
França, Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda e
Inglaterra, na África: Tunísia e na América Latina:
Argentina e Uruguai. Lecionou oficinas de canto e
vivências de música brasileira, bem como workshop de
produção musical no Estado de São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e no exterior, na Itália e em Portugal.

José Miranda
Natural da cidade de Dois Córregos (São Paulo -,
Brasil), atua no cenário musical desde jovem, se
apresentando em shows, recitais, festivais, eventos e
gravações. Formado no Conservatório de Tatuí (São
Paulo - Brasil), especializou-se em Chorinho e Musica
Popular Brasileira. Durante o curso, de 2013 até 2017,
integrou o grupo "Choro Jovem", atuando como
arranjador e violonista de 6 e 7 cordas. Morou durante
o ano de 2015 no Egito onde participou de duas
bandas, em uma como violonista e outra como
guitarrista. Lançou em 2017, de forma independente,
disco solo com peças autorais e releituras de grandes
mestres da música brasileira. Em janeiro de 2018
esteve nas cidades de Tóquio, Quioto e Osaka no
Japão, onde apresentou dois shows: “Panorama"
(solo) e “Duo de violões” com o japonês Tatsuro
Murakami. Atualmente vive na Itália onde trabalha
com Show solo e participa de mais quatro projetos:
"Regional Matuto" e "Duo Malandro" na Itália, Duo
com a pianista e cantora Martina Mollo na Espanha e o
"Trio Du Brésil” na França.

Jacque Falcheti

TelecoTeco
Jacque Falcheti e José Miranda

Links Oficiais:
https://youtu.be/82yPGfhuFvM

Jacque Falcheti
www.instagram.com/jacquecantora
www.facebook.com/jacquecantora

José Miranda
www.instagram.com/josemirandaguitar
www.facebook.com/josemirandaviolao
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Mapa de Palco e Rider Técnico

02 caixas de P.A (pode variar de acordo com o
público)
02 vias de monitor para o duo
01 mesa de som com 06 canais disponíveis e
phanton power
01 Microfone SHURE SM58 para voz

01 Microfone SHURE SM57 para percussão
01 entrada P10 para violão
01 entrada XLR para violão
01 Direct box para violão
02 pedestais
01 cadeira sem braço

