
 João Cleber Frutuozo

Pianista, tecladista, produtor e arranjador for-
mado no Conservatório Dramático de Música de 
Tatuí já atuou em várias cenas do cenário musical 
nacional e internacional, atuando também em 
gravações, produções de vários artistas .  
Já trabalhou com artistas como Daniel, Alexandre 
Pires, Elba Ramalho ,Chitãozinho e Xororó, Bru-
no e Marrone, Zezé di Camargo e Luciano, Hebe 
Camargo, Wilson Simoninha, Max de Castro, Paulo 
Calasans, Marco Bosco entre outros. Fazendo tur-
nês internacionais para Europa, EUA, Japão, China 
onde teve oportunidade de tocar para grandes 
públicos.  
Tem também um trabalho com sua banda autoral 
Soul Mundo e sempre participando de shows mu-
sicais diversos com vários artistas.

 Pierre Lewin

Músico profissional desde 1974, entrando numa 
banda de Funk em Londres como baixista. Parti-
cipa depois em bandas de estilos variados: Jazz, 
Salsa, World Music e muito Funky!  
A big band de Salsa com 14 músicos atua de 
Genebra a Barcelona. Forma depois a banda ‘‘Voa 
Bongosso’’ que também anda em tournés, tocando 
nas salas de mais destaque na Alemanha, no sul da 
França e em Portugal. 
Além de instrumentista, trabalha como com-
positor e produtor, com o artista inglés Robin 
Scott, criador para o Channel 4 da BBC, e com o 
DJ Simon Ralph. De 1998 até 2008 apresenta um 
show (live act) de Drum ‘n Bass ao vivo na Ingla-
terra, Portugal, Espanha, Suiça e no Brasil em 
2009. Depois de dez anos de experiência intense 
na música eletrônica voltou para o trabalho com 
bandas.



Leandro Corrêa

D

Diplomado, desde 2006, no curso de saxofone 
erudito pelo Conservatório de Tatuí – SP, onde 
também estudou por 3 anos MPB/Jazz, Leandro 
Corrêa foi instruído por grandes nomes do saxo-
fone brasileiro como o saxofonista e clarinetista 
José Teixeira Barbosa (Seu Juca), Luiz Carlos Ro-
drigues, Marcos R. Pedroso e Erik Heimann Pais 
com quem veio a se formar. Ao longo da carreira 
musical, participou de vários workshops com 
grandes saxofonistas nacionais e internacionais 
como Dale Underwood (USA), Dilson Florêncio 
(Bra), Claude Delangle (Fra), Miles Osland (USA), 
Nailor Azevedo “Proveta” (Bra), e Vinícius Dorin 
(Bra). Nos anos de 2007 a 2010 participou de vá-
rios trabalhos do músico e compositor Pernam-
bucano Ozi Dos Palmares com quem gravou e 
também participou como arranjador em algumas 
composições. Atualmente trabalha como saxofo-
nista e arranjador para os grupos aos quais orga-
niza para os eventos. 

Fabio Saffi 

Músico profissional há 30 anos, tocou em várias 
bandas e com vários cantores de diferentes estilos: 
Samba, bossa, blues, jazz, rock, música Latina, pop 
e outros. Participou do Festival Del Música em La 
Paz-Bolívia (música instrumental brasileira). To-
cou também em workshops com o pianista norte 
americano Kelvin Sholar no Brasil. Formado pelo 
Conservatório musical “Dr. Carlos Campos” Tatui-
-SP em bateria (Mpb/Jazz). Morou por 3 anos em 
Boston-USA, onde estudou na Universidade Berklee 
College of Music. Boston-USA em (bateria/jazz) e 
na Salem State University, Salem-USA em (bateria/
jazz, grupo de percussão erudita e prática de big 
band). Participou de gravações nos Cds de vários 
cantores, tais como: Elvira Nino, Luis Silva e John 
Fugorino (Boston-USA), Laercio Oliveira (Canção 
Nova-Brasil), Ozi dos Palmares (Brasil), Migue-
li (Espanha), Manuela Lopes (Portugal), Morten 
Halvorsen (Oslo-Noruega) e outros. Experiência 
profissonal: Brasil, Bolívia, USA, Portugal, Ibiza 
Espanha e Noruega. Atualmente ministra aulas de 
bateria, gravações em estúdios e desenvolve alguns 
projetos musicais.   

Fábio Lopes Fábio Roberto Lopes iniciou seus estudos de violão 
erudito aos nove anos com o professor Manoel Sabati-
no Junior. Na adolescência interessou-se pela guitarra 
elétrica, instrumento no qual se desenvolveu como 
autodidata e com a participação em bandas de rock e 
música pop. Aos 19 anos ingressou no Conservatório 
Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, na cidade 
de Tatuí, como aluno dos cursos de violão erudito, 
sob a orientação do professor Edson Lopes, e MPB-
-JAZZ, instrumento guitarra elétrica. Após o período 
de três semestres optou em permanecer apenas no 
curso de guitarra, vindo a concluí-lo no ano de 1994. 
Em 1995 iniciou sua graduação na Unicamp (Univer-
sidade de Campinas), no curso de bacharelado em 
música popular, instrumento guitarra elétrica, vindo a 
conclui-lo em 2001.



O projeto Funkazoid 

Em 2018, a reunião dos músicos que tocam na ban-
da foi motivada para uma apresentação ao vivo de 
composições originais, num estilo alegre e moderno.
O baixista, Pierre Lewin tem escrito mais de 200 
temas, dos quais selecionaram um conjunto que 
combina com temas mais conhecidos do jazz-funky 
das últimas décadas.  

Repertório: 
- Brazilian Love Affair (George Duke)
- Mr Magic (Grover Washington Jr)
- Pick Up The Pieces (Average White Band)
- Mama Told Me So (Larry Carlton/Crusaders)
- Cissy Strut (The Meters)
- Red Baron (Billy Cobham)
- The Chicken (Pee Wee Ellis)
- Tune 88 (Jeff Lorber)
- Watermelon Man (Herbie Hancock)
- Always There (Incognito)
- Basstronaut (Paquito D’Riveira)

Músicas originais de Pierre Lewin: 
- Back From Holidays
- Daily Choices
- Future Memories
- My Queen
- Next Time You’ll Know
- PG Tips Anytime
- Nearbye Solutions
- Copa De Ouro
- Shapes Of Life
- Some Pride You’ve Got
- Zizi Groove
- You Are So Quiet

O som de Funkazoid 

O repertório do show Funkazoid 
consista em temas instrumentais 
conhecidos do repertório funky–
jazz e temas originais de Pierre 
Lewin.

As influencias de estilos misturam 
música de dança e Jazz moderno, 
com técnica mais recente.  

YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=J-AI-Ffb_f8
&index=1&list=PLyvBvMlk1LCmiC5XgHE1rQD5
CNF_SQuJc

www.funkazoid.com
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