Ad Hoc Orquestra: projeto de improvisação reúne nove mulheres em
sessão inédita e lança agora o registro de "Nova Diretriz"
Gravada ao vivo em 2019, a faixa improvisada conta com a participação especial da
cantora Paige e foi mixada pelo renomado Marc Urselli, em uma doação internacional
durante a quarentena
ADHOC ORQUESTRA
Idealizada e conduzida por Guilherme Peluci (Dibigode), a Ad Hoc Orquestra é um
projeto que se baseia em técnicas de improvisação coletiva, usadas para criar música em
tempo real e promover o encontro entre vários artistas.
Dentro dessa premissa, a Ad Hoc já reuniu mais de 400 músicos e musicistas de diferentes
países em suas sessões de pesquisa, descobrimento e criação de música espontânea.
Durante as sessões, quase nada é pré-determinado, valorizando a criação do momento e o
encontro.
Em 2019, uma edição intimista do projeto foi realizada com nove musicistas, que
performaram e gravaram ao vivo para um pequeno público no estúdio Bioma Musical, em
Belo Horizonte (MG-Brasil).
Nova Diretriz
"Nova Diretriz" é uma das faixas compostas nesta sessão. O single envolve seis mulheres Bruna Vilela (guitarra), Camila Rocha (baixo), Lúcia Vulcano (guitarra), Luísa Mitre
(teclado), Natália Mitre (bateria), Paige (voz) - e o condutor Guilherme Peluci. Além destas,
outras três musicistas, Irene Bertachini, Nath Rodrigues e Marcela Nunes participaram do
processo e compuseram outras faixas que serão lançadas posteriormente.
O single, que caminha pela estética do Funk e do Soul - sem perder um apelo Pop - em suas
narrativas orgânicas do desenho de composição musical, tem a mixagem assinada por Marc
Urselli, produtor musical que tem em seu currículo três Grammys e a produção de bandas
como Foo Fighters e U2.
O título ilustra simbolicamente o encontro das musicistas, que construíram conjuntamente
suas linhas partindo do único pressuposto/planejamento de expressar suas potencialidades do
subjetivo feminino ao subir em palco. Os versos "Cantei pra vocês/Uma nova Diretriz" são
entoados por Paige assertiva e naturalmente em uma das variações de dinâmica da música e
corroboram esse mote.
Lançada de forma independente, a faixa está disponível em todas as plataformas de

streaming para audição no link abaixo:
https://linktr.ee/adhoc.orquestra
Contato para entrevistas:
Guilherme Peluci - (31) 994193858
adhocorquestra@gmail.com
Bruna Vilela - (35) 99993 0805
brunacomun@gmail.com
Ad Hoc Orquestra nas redes:
Site: www.adhocorquestra.com
Instagram: @adhoc.orquestra
Facebook: https://www.facebook.com/adhoc.orquestra
Bandcamp: https://adhocorquestra.bandcamp.com/

