“Caos, Cosmos e Damião”,
O primeiro álbum do Bagunço
contém 15 composições
originais com a participação
de muitos convidados como o
percussionista Jorge Amorim, o
bloco de maracatu Tambores de
Olokum e os músicos do bloco
de carnaval do Bagunço.
A banda Bagunço faz um som
festivo e irreverente nascido do
encontro de músicos do Carnaval
de rua do Rio de Janeiro.
A música do Bagunço é um
convite à improvisação e a uma
viagem por diversos gêneros
musicais brasileiros, somados a
um groove afro americano e a
energia do Rock e do Jazz. Seja
no palco, na rua ou em formato
fanfarra, os músicos se colocam
em cena e convocam o público a
fazer parte do espetáculo.

videos

Show de Bagunço no
Circo Voador
Clipe de “Shine”

biografia

2015
Fevereiro
Primeiro Carnaval do bloco do
Bagunço no Rio de Janeiro.
Março
Show no Circo Voador, RJ

Desde da criação do grupo
em maio de 2013, o Bagunço
toca tanto nos palcos como
na rua e regularmente
organiza festas ao ar livre
abertas a todos como os
já célebres Luaus da Praia
Vermelha.

2013

2014

Julho
Gravação e lançamento
do primeiro EP do Bagunço.

Chegada do keytar e da Tuba
permitindo ao grupo o novo
formato móvel de fanfarra.

Outubro
Tournée em Recife, no nordeste
do Brasil.

Maio
Participação na Virada Cultural,
festival de 24h de música no
centro de São Paulo.
Outubro
Lançamento do primeiro clipe
do grupo feito para a música
”Shine“.

Agosto
Participação na primeira edição
do festival Honk!RiO, festival
internacional de fanfarrativismo.
Participação no festival Rio das Ostras
Jazz e Blues, festival international
de jazz de Rio das Ostras.
Setembro
Participação no festival Rock in Rio
Octobre
Gravação do album duplo ”Caos,
Cosmos e Damião“ com o apoio dos
participantes da campanha
de crowdfunding.
Novembro
Participação no Festival
Eletrorgânico, festival de musica,
arte e agroecologia, RJ.

2016
Janeiro-Fevereiro
Residência nas noites do ”Jazz de
Quinta“ na Praça Tiradentes, RJ.
Março
Participação no Aldeia Rock
Festival, festival de Rock do
interior do Rio de Janeiro.
Março/Abril
Residência no Teatro Odisseia, RJ.
1º de Maio
Show de lançamento do album
duplo ”Caos, Cosmos e Damião“
no Circo Voador, Rio de Janeiro.
Julho/Agosto
Primeira turnê na Europa!
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