
Alegre Corrêa 
do instrumental à canção 

World Music - Brasil 
 
Com arranjos de Eduardo Farias e uma formação de músicos que tem no 
seu trabalho uma sonoridade universal, Alegre Corrêa lança seu 15º 
álbum sinalizando uma nova mistura dos elementos musicais brasileiros. 
A orquestração de Eduardo nas suas composições e a sonoridade destes 
músicos excepcionais resultam numa música brasileira contemporânea 
com fortes influências da canção popular brasileira, da música erudita e 
do Jazz. 
 
Eduardo Farias (piano e arranjos)  
Gabriel Grossi (harmônica),  
Gabriel Vieira (violino),  
João Paulo Ramos Barbosa (Jota P – sax e flautas),  
Michael Pipoquinha (baixo)  
Sergio Machado (bateria). 
 
Participações especiais de: 
Mestrinho (acordeom) 
Luna Paz (vocal) 
 
 
Alegre Corrêa começou sua trajetória em Passo Fundo/RS no ano de 1973, mas foi na 
Áustria - país que o acolheu por mais de 20 anos - que desenvolveu e solidificou sua 
carreira como músico, compositor e Band líder. Conhecido nos cenários do jazz mundial 
e da música instrumental, Alegre lançou 14 álbuns autorais, além de ter trabalhado ao 
lado de importantes nomes como Joe Zawinul, Vienna Art Orchestra e ganhado prêmios 
importantes como o Hans Koller Prize (melhor músico do ano e melhor álbum do ano – 
Áustria) e o Grammy Awards (2009, com Joe Zawinul & The Zawinul Syndicate). 
 
Depois de sete anos de silêncio, Alegre voltou a produzir um novo álbum. Com um 
repertório selecionado, ¨Nascidos para Resistir¨ foi concebido para unir o trabalho do 
compositor com o trabalho do arranjador e dos interpretes, uma perfeita simbiose que 
resulta numa música brasileira contemporânea, com seus elementos folclóricos, que se 
fundem à música erudita e ao o Jazz, dando assim uma clara sonoridade de World Music 
nascida no Brasil. 
Em ¨Nascidos para Resistir¨ o seu primeiro álbum feito no Brasil e o 15º da carreira. A 
resistência é o tema central da obra, que é dedicada a todos os músicos que seguem na 
luta pela música, pela dignidade e pelo reconhecimento do seu trabalho como 
fundamental para a cultura brasileira e para o desenvolvimento da sociedade no Brasil.  
 



 
O disco conta com a participação especial de Mestrinho do acordeom nas músicas 
“Sertão” e “Fledermaus” e da Cantora e multi-instrumentista chilena Luna Paz, também 
em “Sertão” e em “Reencontro”. Nele também foram seladas parcerias com letras de 
Paulinho Pedra Azul em “Nascidos para Resistir”, com Antônio Porto em “Infância” e 
Jerônimo Jardim em “Poeta Fingidor”.   

As músicas foram todas arranjadas por Eduardo Farias e gravadas no estúdio The 
Magic Place, em Florianópolis, em junho de 2021.  
Produção executiva de Maria Teresa Piccoli  
Mixado por Gabriel Vieira e Masterizado por Barry Gardner  
 
Alegre Corrêa Grupo é formado por Eduardo Farias (piano) Gabriel Grossi (harmônica), 
Gabriel Vieira (violino), João Paulo Ramos Barbosa (JotaP – sax e flautas), Michael 
Pipoquinha (baixo) e Sergio Machado (bateria).  
 
A turnê de lançamento de ¨Nascidos para Resistir¨está programada para ser realizada  
no segundo semestre de 2022.  
 
Escute Alegre Corrêa  https://www.alegrecorrea.com.br/discografia 
Encontre Alegre no instagram: @correa_alegre, facebook: 
https://www.facebook.com/alegre.correa e na sua plataforma de assinatura 
www.alegrecorrea.com.br 
  Videos: 
 
Nascidos Para Resistir Teaser 
https://youtu.be/32qoQv4q3C8 
Nascidos para Resistir versão em grupo 
https://youtu.be/a-7tmT76Wwg 
Elemento ar  
https://youtu.be/DGmUZdP-PHk 
 
 
 
 
 
 
 
 


