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Release
Formada em 2013, em Brazlândia/DF, Zumbido conta com Theo na guitarra, Otaviano Gontijo
na bateria, Severo no baixo e Pedro Cavalcante nos vocais e sintetizador. Repertório autoral e
influência principal nas letras vem de fatos do cotidiano, histórias inventadas e leitura de livros.
Como nas músicas A Náusea, Caverna e Cabeça Digital.
Possui dois clipes lançados, uma Live gravado em 360º, onde o usuário pode decidir onde
olhar durante a execução e uma live no Capital Brasília Moto Week, no palco oferecido pelo
Porão do Rock. Os vídeos receberam grande aceitação e o resultado apareceu com a
particpação do público nos shows, além da veiculação em mídias como PlayTV, Cult22, Tenho
Mais Discos Que Amigos, Bota Pra Tocar, Na Rota do Rock, Rock de Verdade, entre outros.
Com mais de 50 shows em quase 5 anos de existencia, Zumbido tocou em festivais como
Brasília Capital Moto Week, Rock na Ciclovia, Grito Rock, Feira Cultura Rock DF, Samamba
Rock, com bandas como Matanza, Overfuzz, Horace Green, Almirante Shiva,... e foi vencedora
do concurso “Uma Banda da Cidade”, realizado pela Promove, e premiada no Festival Metal
Reciclado, promovido pela Virada do Cerrado.
Gravou seu primeiro material no estúdio Orbis (Brasília) e no estúdio Coruja (Goiânia), com
produção de Braz Torres e Rodrigo Andrade (Hellbenders).
Agora prepara o primeiro álbum com previsão para setembro de 2018 e produção de Arthur
Inácio.
A banda é coprodutora do BrazOcupa que vem lotando a Praça do Artesão em Brazlândia,
com artistas da cidade e convidados.
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CLIQUE E ASSISTA AOS VÍDEOS

UTOPIA AO VIVO EM 360º

ESPIRAL DO SILÊNCIO

“O clipe de Utopia alia tecnologia a arte para
levar o espectador a uma experiência de
interação com o clipe com a música.”

“A banda mostra a que veio com uma
composição bem interessante e ótimas críticas
nas suas letras.”
TENHO MAIS DISCOS QUE AMIGOS

CULTURA ROCK DF

CONTATOS
61 9864.5100 Pedro Cavalcante
61 9632.1138 Severo
zumbido.contato@gmail.com
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