KLEITON & KLEDIR
Com um inovador estilo musical e um simpático sotaque gaúcho, Kleiton & Kledir
marcaram definitivamente a cultura brasileira dos últimos anos e são uma referência para quem
quer compreender a música popular produzida no Brasil nos dias de hoje.
São mais de 20 discos gravados e shows por todo Brasil, Estados Unidos, Europa e
América Latina. Gravaram em Los Angeles, Nova York, Lisboa, Paris, Miami e Buenos Aires, e
suas composições ganharam versões de grandes nomes da música brasileira e internacional.
Deu Pra Ti, Vira Virou, Nem Pensar, Paixão, Fonte da Saudade, Maria Fumaça, Tô
que Tô, Navega Coração... As músicas de K&K marcaram uma geração e os irmãos continuam
fazendo sucesso, conquistando um novo público.
Recentemente, com o Grupo Tholl e Fabiana Karla, lançaram “Par ou Ímpar” um
espetáculo musical, teatral e circense, registrado em CD/DVD que recebeu o troféu de “Melhor
Disco Infantil” no Prêmio da Música Brasileira.
“Com todas as letras”, o mais recente disco de Kleiton & Kledir, é um projeto original
e faz uma aproximação da literatura com a música popular. Traz parcerias inéditas com os
escritores Caio Fernando Abreu, Luis Fernando Verissimo, Martha Medeiros, Fabrício
Carpinejar, Leticia Wierzchowski, Daniel Galera, Paulo Scott, Claudia Tajes, Alcy
Cheuiche e Lourenço Cazarré. O projeto, que tem a participação especial de Adriana
Calcanhotto, gerou CD, LP, DVD documentário, livro de arte, hot site, turnê de shows, palestras
em universidades e uma exposição de artes caligráficas em Nova York, Lisboa e República
Dominicana.
Atualmente, K&K estão viajando com o espetáculo CASA RAMIL, que reúne pela
primeira vez os músicos da família: Kleiton, Kledir, Vitor, Ian, Gutcha, Thiago e João. O
show, que estreou no sul com grande sucesso, leva para o palco o espírito da casa dos Ramil, dos
encontros familiares descontraídos, com muita música e alegria.
www.kleitonekledir.com.br
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