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Gravado e produzido no Rio de Janeiro, fortalecendo o conceito de mesclar indie rock e bossa nova, o álbum 
traz 12 faixas em inglês, com produção musical do experiente RAYMUNDO BITTENCOURT, participações 
especiais do mestre da Bossa Nova ROBERTO MENESCAL e do guitarrista GRECCO BURATTO, direção de arte 
ANDRÉ KOSTTA e direção executiva de MICHELE VANZELLA.

O show de lançamento, que aconteceu dia 8 de abril de 2015 no Tom Jazz em São Paulo, contou com a 
participação especial de BIRA e Maestro OSMAR BARUTTI do Sexteto Jô Soares e dará origem ao DVD, 
Unplugged In SP a ser lançado ainda em 2015 pela Sony Music / Movin’ Up Records. 

Segundo álbum do artista, Indie Bossa II, é lançado pela Sony Music / Movin’ Up Records no Tom Jazz em São Paulo 2



2Ale Vanzella participa do projeto Jovens Tardes da Rede Globo e “Grudge”, faixa do seu primeiro álbum “Indie Bossa”, está na coletânea da Som Livre 3
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2Diálogos entre artistas: Ale Vanzella abre diversos shows de renomados artistas brasileiros e participa de álbum lançado na Europa 4
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Ale Vanzella Indie Bossa 

Indie Bossa (Albatroz Music, 2012)
Eleito um dos álbuns mais importantes da Bossa Nova de todos os tempos
“Estarei lançando no dia 28 de fevereiro meu novo livro, A VERDADE DA BOSSA NOVA. Com diversos episódiios inéditos, o livro foi 
escrito com a colaboração de Roberto Menescal e pessoas que vivenciaram e ajudaram a divulgar a bossa nova no Japão.  No �nal 
do livro, há uma lista com os 100 álbuns mais importantes deste movimento musical.”  
Willie Whopper, autor  japonês e pesquisador da cultura brasileira.

Ale Vanzella - Indie Bossa (Albatroz, 2012) �gura na lista dos 100 álbuns mais importantes do movimento musical Bossa Nova. Em 
ordem cronológica, o disco "Indie Bossa" �gura na publicação como o único lançado em 2012. 
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Ale Vanzella em Documentário da FIFA
Músico participa de documentário de divulgação da Copa

Mais uma boa notícia alegra os fãs do trabalho do músico guaporense Ale Vanzella. 
Sua Indie Bossa será conhecida em mais de 200 países através de um trabalho 
especial que a Fifa está realizando no Brasil, com a produção de um documentário 
sobre a Copa de 2014, que acontecerá em território nacional. 

“Posso a�rmar que tive convidados muito especiais no meu show no Rio de Janeiro,
no dia 21 de novembro, no lançamento do meu álbum Indie Bossa, na casa templo
da Bossa Nova, o Vinícius Show Bar. Além da participação especial, no palco, 
de Roberto Menescal, que apoia o meu trabalho, estavam presentes dois jornalistas
e produtores da Fifa, Mehrdad Masoudi (Londres) e Leonel Dal-Re (Buenos Aires). 
Eles �lmaram grande parte do meu show e me convidaram para uma entrevista 
especial”, comemora Ale. 

A entrevista aconteceu no último dia 30 de novembro, no Hotel Renassance em SP,
local onde também acontecia o Evento Mundial da Fifa. O conteúdo, tanto o show, 
quanto a entrevista, serão incluídos em um documentário que está sendo 
produzido pela entidade, visando a divulgação do Brasil, país sede da Copa. 

O documentário, Fifa World Cup Brazil Monthly, será exibido no mundo todo. 
Ale Vanzella foi o único artista a gravar essa etapa de produção, como representante 
da cultura brasileira através da Bossa Nova e com a sua Indie Bossa. 

https://www.youtube.com/watch?v=8kPgTCq4QUE&list=PLWit98biFk5Sm0ho2isTIpgVcMeAGDY1z

Documentário Beyond Ipanema
Ale Vanzella em documentário internacional sobre música brasileira

O Canal Brasil exibe a partir do dia 13/01/2013 a série Beyond Ipanema, que versa 
sobre a música brasileira difundida pelo mundo, Ale teve seu show e entrevista 
gravados em maio de 2012 durante a passagem da Tour Indie Bossa pelo Japão.

Episódio 9 - Japanova
http://www.youtube.com/watch?v=EXh6t3eAiWo
Exibido dia 10/03/2013 no Canal Brasil.

“O interesse americano na música brasileira só se comparou ao do público japonês, 
que teve uma geração inteira in�uenciada pela Bossa Nova nos anos 70.”

Diretor: Guto Barra
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Indicado a prêmio de melhor show no Japão
Ale concorre na categoria melhor show pela tour Indie Bossa Japao 2012

Pelo terceiro ano consecutivo, temas de interesse da comunidade brasileira no Japão,
e os destaques das artes, cultura, esporte e ação comunitárias serão premiados, com 
a realização dos eventos Focus Brasil e Brazilian International Press Awards / Japão 2013.

Os eventos são apresentados pela TV Globo Internacional / IPC World, com apoio do
Banco do Brasil, Embaixada do Brasil em Tokyo, Consulado Geral do Brasil em 
Hamamatsu e Ministério das Relações Exteriores.

O show INDIE BOSSA TOUR JAPAN esteve ao lado de nomes como Sérgio Mendes, 
Roberto Menescal e Leila Pinheiro.

Vencedor do Prêmio Açorianos de Música
Vencedor Troféu RBS (Globo) Cultura - Revelação
Ale Vanzella foi premiado como revelação por “Indie Bossa” no Prêmio Açorianos
de Música 2013. O Prêmio Açorianos é o mais importante prêmio artístico do estado 
do Rio Grande do Sul. 

Além deste, foi surpreendido com o Troféu RBS Cultura - Revelação.

A premiação mapeou a produção fonográ�ca referente ao ano de 2012 divulgada
no Rio grande do Sul. Neste ano, foram inscritos 177 trabalhos em dez categorias 
distribuídas em cinco gêneros musicais (Pop, MPB, Regional, Instrumental e Erudito), 
o maior número de inscrições dos últimos cinco anos.

GRAMMY - Entre os 52 melhores álbuns de MPB 
INDIE BOSSA concorre na categoria MELHOR ÁLBUM DE MPB com grandes nomes

Agosto de 2013, o álbum Indie Bossa é
selecionado entre os 52 álbuns brasileiros 
que concorrem ao GRAMMY 2013 como 
melhor álbum de MPB, ao lado de Maria 
Bethânia, Chico Buarque, Gal Costa, 
Gilberto Gil, Bebel Gilberto, Ivan Lins, 
Maria Rita e outros. 
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O cantor e compositor Ale Vanzella, que é apadrinhado pelo mestre da Bossa Nova
Roberto Menescal, homenageou Helô Pinheiro durante o lançamento do livro “A Eterna
Garota de Ipanema”.

No evento, que reuniu fãs e famosos na livraria Cultura do Conjunto Nacional, em 
São Paulo, Ale sentou-se ao lado de Helô e entoou, ao violão, a música que Tom Jobim
e Vinícius de Moraes criaram especialmente para ela.

Helô carinhosamente agradeceu Ale: “Muito obrigada por tocar Garota de Ipanema no 
lançamento de meu livro“. Ale, diante da musa da Bossa Nova, replicou “Eu que agradeço
por poder homenageá-la e, singelamente, fazer parte de uma história tão importante 
quanto a sua“.

 

Ale Vanzella homenageia a Garota de Ipanema

Indie Bossa pelo mundo
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26/07 - The Lambs Club
27/07 - S.O.B.’S
03/08 - S.O.B.’S

 www.alevanzella.com

tour
tour

NEW YORK
NEW YORK



www.facebook.com/indiebossa
www.youtube.com/alevanzella

www.alevanzella.com Movin’ Up Records - Shows e Imprensa
marcelo@movinup.com.br

  +55 11 3746 0222
 +55 11 9 4781 0140
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