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DUDA BRACK 

Cantora e compositora, 24 anos, gaúcha radicada no RJ.  

Em 2015, lançou seu primeiro e aclamado disco, intitulado “É”, e desde então vem sendo 
apontada como uma das grandes vozes femininas a emergir na cena musical contemporânea. 

Foi eleita pela crítica especializada como artista revelação e integrou as listas que apontam os 
melhores trabalhos do ano pelos principais veículos de imprensa.  

A artista rodou importantes palcos e projetos no Brasil, passou por Montevidéu (Uruguai), e abriu 
shows de artistas como Elza Soares, Otto e Alceu Valença.  

Em 2016, Duda estreiou o espetáculo IARA IRA, ao lado das cantoras Júlia Vargas e Juliana 
Linhares, sob direção musical de Thiago Amud. O show foi indicado por Leonardo Lichote (Jornal 
O Globo) na lista de melhores apresentações musicais do ano. 
  
Em 2017, a convite de Charles Gavin (ex-Titãs) e da gravadora Deck, a artista entrou em estúdio 
novamente para gravar o álbum "Primavera nos Dentes” - tributo aos Secos & Molhados. O 
projeto foi muito bem recebido pelos integrantes da banda original e rendeu elogios públicos à 
Duda por parte de Ney Matogrosso.  

Atualmente, Duda Brack está trabalhando na pré-produção de seu próximo trabalho, cuja 
construção será focada no audiovisual. O projeto, cujo lançamento está previsto para o segundo 
semestre de 2019, conta com a colaboração de diversos artistas, entre eles Chico Chico, Lúcio 
Maia (Nação Zumbi), Os Capoeira e Seko Bass (Baiana System). 

Em paralelo à produção do novo projeto, a cantora estréia a turnê “PARA OS SEUS DISTINTOS 
OUVIDOS”, que revelará gradualmente o processo de produção do projeto e seu repertório, 
bem como os novos caminhos sonoros que serão trilhados por Duda Brack. 

www.dudabrack.com

http://www.dudabrack.com
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PARA OS SEUS DISTINTOS OUVIDOS 

“PARA OS SEUS DISTINTOS OUVIDOS” apresenta um show em processo, que mescla em seu 
repertório canções do primeiro álbum de Duda com músicas inéditas que integrarão o próximo 
trabalho. 

Para os palcos, Duda está produzindo um show dançante, com uma sonoridade rítmica que 
conduz ao corpo a densidade poética das letras das canções, que trazem temas sociais, políticos 
e culturais e incitam à liberdade e ao empoderamento feminino, abordados com leveza e humor 
(ora ácido, ora sutil). 

Se em “É” Duda Brack propôs o experimentalismo sonoro e buscou a contra-mão do 
mainstream, neste novo momento ela explora assumidamente estruturas e signos do POP com a 
intensão de oxigená-los, resultando em uma construção artística repleta de personalidade e 
autenticidade - marcas indeléveis da artista.  
 
A originalidade é estampada também na formação inusitada de sua banda: bateria, guitarra, 
baixo e trombone, que são complementados com programações eletrônicas e pelo charmoso 
charango de Duda. 

FICHA TÉCNICA 

Duda Brack: voz, guitarra, charango 
Gabriel Ventura: guitarra, violão tenor, MPC 
Barbosa: bateria, SPD 
Yuri Pimentel: baixo 
Vitor Tosta: trombone 

Rafaela Prestes: técnica de som responsável/PA 
Ana Campos: produção 

(iluminador e técnico de som/monitor: a definir.) 

MAPA DE PALCO E RIDERS 

bit.ly/ridersdudabrack 

www.dudabrack.com

http://www.dudabrack.com
http://bit.ly/ridersdudabrack
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LINKS 

Site: www.dudabrack.com 
Instagram: www.instagram.com/dudabrack 
Facebook: www.facebook.com/adudabrack 
Youtube: www.youtube.com/user/dudabrack 

Ouvir | “É”: hyperurl.co/dudabrack 
Ouvir | “Boomerang Blues”: hyperurl.co/boomerangblues 
Ouvir | “Primavera nos Dentes”: primaveranosdentes.lnk.to/PrimaveraNosDentesAlbum 

Veja | “Ao Vivo na Bhering”: http://bit.ly/dudabrackaovivonabhering 

Release: bit.ly/releasedudabrack 
PressPack: bit.ly/presspackdudabrack 
Clipping: www.dudabrack.com/clipping 
Fotos de divulgação: 
   • Fotos oficiais (© Sherolin Santos): bit.ly/fotosdudabrack 
   • Fotos de show (© Diego Padilha): bit.ly/fotoshowdudabrack 

CONTATO 

Ana Campos 
t 55 21 98372-4700 
dudabrackcontato@gmail.com
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