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r e v i s t a do samba | apresentação | release

“Revista do Samba” foi formado em 1999 como trio, com Beto Bianchi, Letícia Coura e Vitor da Trindade. O grupo segue com sucesso no Brasil e 
no exterior, tendo se apresentado em diversos países pelo mundo afora. Nas apresentações, o trio comunica com humor, entre si e com o público. 
Os arranjos são muitas vezes engraçados, felizes, leves ou com elementos inovadores, sempre fáceis de assimilar, independente da diversidade 
do público, incluindo as diversas nacionalidades. Ao trazer algunsdos melhores sambas de alguns dos melhores compositores antigos e novos, 
alguns belos achados de pesquisas e pontuais composições próprias, o "Revista do Samba" oferece uma viagem divertida, além de resguardar e 
difundir esse que é um dos maiores bens culturais brasileiros: o samba. "Menos é mais” se adequa perfeitamente para este pequeno grupo, 
especialista em muitos dos diferentes estilos e nuances dos ritmos de samba". (Carlos Callado)

"Revista do Samba" trio began its trajectory in 1999 with Beto Bianchi, Letícia Coura and Vitor da Trindade. The group is presenting successfully in 
Brazil and abroad, having performed in several countries around the world. At the concerts the trio communicates with humor, among themselves 
and with the audience. The arrangements are often funny, happy, light or with innovative elements, always easy to assimilate, regardless the 
diversity of the public, including the several nationalities. By bringingsome of the best sambas of some of the best composers, old and young, some 
beautiful research findings and their own compositions, "Revista do Samba" offers a fun trip, as well by safeguarding and disseminating what it is 
one of the greatest Brazilian cultural assets: samba."Less is more" fits perfectly for this small group, expert in many different styles and nuances of 
samba rhythms." (Carlos Callado)

r e v i s t a do samba | contatos | contacts

site: www.revistadosamba.com.br

facebook: www.facebook.com/revistadosamba

youtube: revistadosamba

soundcloud: www.soundcloud.com/revistadosamba

email: revistadosamba@uol.com.br



r e v i s t a do samba | festivais 15 países | festivals 15 countries

USA 
APAP | showcase (New York)

Germany
Stimmen 04 (Lorrach) | Sambafest (Offenburg) 
Jazzfest Gronau (Gronau)
Karneval der Kulturen (Berlin) | Volvo Ocean Race (Kiel)

France
Parq La Villete l´année du Brésil (Paris) 
Nuits du Sud (Vence) 
Theatre André Malraux (Gagni)  
Jazz à Vienne l´année du Brésil (Vienne) 
Festival Val Latina – l´année du Brésil (Plenéuf Val-André) 
Festival Sucré-Sallé (Nantes) 
15o Festival de Bouche a Oreille (Nantes)
Strictly Mundial 2013 – showcase (Marseille)

Andorra
Plaça dels Coprinceps (Escaldes-Engordany)
Pakistan
World of Performing Arts Festival (Lahore)

Israel
MINTA Tel Aviv World Music Festival (Tel Aviv)

Holand
B-oost - Muziekgebouw (Amsterdam)

Norway
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival (Førde)

Guadalupe
Lakasa in Point-a-Pitre)

Austria 
Seelax Festival (Bregenz)

Switzerland
Festival Village Tropical (Genéve)

Italy
Samberfest (Trieste), Festival Latino (Torino)

Morocco
Festival Mawazine (Rabat) 
Festival des Musiques du Désert (Merzouga – Sahara desert)

South Korea
Brazilian All Stars Festival (Seul)
Coffee Festival (Gangneung)

India 
Mood Indigo (Mumbai) 
The Gig Week (Delhi) 



DAILY TIMES | LAHORE | PAQUISTÃO | “O público de Lahore teve uma dieta musical como há muito não havia no Punjab, ouviu avidamente a performance do Revista do Samba.”
 “When the Brazilian trio arrived on stage and launched into their foot-tapping repertoire of Latino music, a visibly enthused crowd swayed and hummed along in unison.”  

ZIRIGUIDUM.COM | RIO DE JANEIRO|RJ (CD “REVISTA BIXIGA OFICINA DO SAMBA”) | “O CD Revista Bixiga Oficina do Samba é uma deliciosa aula que nega, com muito 
bom humor, o título de "túmulo do samba" atribuído a São Paulo.”
 
GAFIEIRAS.COM | SÃO PAULO|SP (CD “REVISTA BIXIGA OFICINA DO SAMBA”) | Este CD chega para garantir seu lugar entre os melhores lançamentos do ano.” 

REVISTA JAZZ THING | BERLIM | ALEMANHA (CD “OUTRAS BOSSAS”) | “O sorriso da nostalgia.” 

WWW.NOVACULTURA.DE | BERLIM | ALEMANHA (CD “OUTRAS BOSSAS”) | “Entusiasmo sem pompa e circunstância.” 

NURNBERGER NACHTRICHTEN | NUREMBERG | ALEMANHA (CD “OUTRAS BOSSAS”) | “Como a primeira brisa da primavera após um longo inverno.” 

GUIA DA FOLHA | FOLHA DE SÃO PAULO | SÃO PAULO|SP  | “Revista do Samba canta alma brasileira.” | “Apoiado na experiência teatral de Letícia, capaz de conquistar 
rapidamente qualquer platéia com seu carisma histriônico, o grupo cria versões bem humoradas de antigos sambas da era do rádio...com seus arranjos descontraídos, o Revista do 
Samba consegue revelar nesse show um pouco da divertida e contraditória “alma brasileira”. (Carlos Calado)

REVISTA MTV | NUMERO 22 | SÃO PAULO|SP | “Incrível, esse trio buscou ajuda na Alemanha para gravar este ótimo cd de samba de raiz. Será o que samba brasileiro vai ter que 
depender dos gringos para sobreviver?”

6a MOSTRA PRATA DA CASA | SESC POMPÉIA | SÃO PAULO|SP  | “Menos é mais” cai muito bem a esse trio musical especialista em cadências do samba.” (Carlos Calado)

REVISTA METRÓPOLE | CAMPINAS|SP  | “Uma das coisas que faz com que você preste mais atenção ainda a músicas boas, clássicos brasileiros. Ë a forma despojada e 
agradável da apresentação... Enfim, um grande disco, uma ótima estréia e uma grande caminho a ser percorrido...” (Edmilson Siqueira)

JORNAL DO COMMERCIO | NOTAS MUSICAIS | RIO DE JANEIRO|RJ | “O CD do revista do samba é imperdível para quem aprecia o verdadeiro samba.”

JORNAL DE TOCANTINS | PALMAS|TO | “Samba para todos.” | “O grupo traz para o século 21 clássicos das décadas de 30 a 60 com muito suingue e bossa.”

A GAZETA DE VITÓRIA | VITÓRIA/ES | “Que maravilha esse CD do trio paulista Revista do Samba!”

DIARIO DO PARÁ | BELÉM|PA | “Aula de Samba” | O grupo paulista Revista do Samba dá uma verdadeira aula de samba em seu CD de estréia, interpretando com criatividade 
clássicos do mais brasileiro dos ritmos musicais.”

JORNAL DE BRASÍLIA | BRASÍLIA|DF | “Releituras fazem sucesso na Europa.”

CORREIO BRAZILIENSE | BRASÍLIA|DF | “A falta de rebuscamento aproxima o CD do samba mais autêntico. Para completar o trio é bamba de samba.”

EXTRA | RIO DE JANEIRO|RJ | “Os sambas dos anos 30 aos 60 ganham bela releitura na doce voz de Letícia Coura.”

REVISTA ZITTY | BERLIM|ALEMANHA | “Um CD fulminante.”

DIARI D’ANDORRA | ANDORRA | “Revista do Samba renova o gênero para adaptar-se à linguagem do século 21.”

ANotícia (AN Verde) | JOINVILLE|SC | “Pouco conhecidos e esbanjando criatividade, Beto Bianchi (voz e violão), Letícia Coura (voz e cavaquinho) e Vítor da Trindade 
(percussão e voz) passam em revista sambas que vão de Donga a Adoniran. As interpretações são valorizadas pela percussão, conferindo modernidade ao repertório tão antigo.”

WEBSITE | MPB HOJE | SÃO PAULO|SP | “O CD de estréia do trio é um dos melhores do gênero lançados nos últimos tempos. A voz criativa e inteligente de Letícia Coura e os 
instrumentos e vozes de Beto Bianchi e Vitor da Trindade geraram um disco moderno, mas que não descaracteriza o samba; tipicamente brasileiro, pronto para viajar o mundo.”

r e v i s ta do samba | imprensa | press sumary







r e v i s ta do samba | mapa de palco | stage map

Revista do Samba | 2002 Outras Bossas | 2005 Revista Bixiga 
Oficina do Samba | 2006

Hortênsia do Samba | 2011 Samba do Revista | 2014

r e v i s t a do samba | discografia | discography 



r e v i s t a do samba | rider técnico | technical rider

* Microfone  para Leticia Coura: 
  Wireless System ou similar UHF para lead vocal.
  Back Line:
  2 suportes para violão
  3 Cymbal Stands (Tama or Pearl)
  1 Banco de Bateria
  Monitor Vias: 
  Via 1 – Vox LETICIA 
  Via 2 – Vox BETO
  Via 3 – Perc 1
  Via 4 – Perc 2  
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