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Álbum/ Show: Na Esquina do Clube com o Sol na Cabeça 
 
 
O projeto “Na Esquina do Clube com o Sol na Cabeça” foi idealizado pelo músico André 
Mehmari (piano, orgão, sintetizadores e outros instrumentos auxiliares) para ser realizado 
com o trio que leva seu nome, formado também pelos músicos e amigos Neymar Dias 
(baixo elétrico e acústico/ viola caipira) e Sérgio Reze (bateria). Eles decidiram colocar em 
disco e no palco a paixão pela música e pelo mítico Clube da Esquina e registraram um 
disco no Estúdio Monteverdi. Os arranjos para o trio são inspirados nos discos 
mundialmente reconhecidos como marcos na música brasileira. Durante os meses e 
Janeiro e Fevereiro de 2019, um show com as músicas do álbum circulou pelos Estados 
Unidos com grande sucesso em lugares como o Lincoln Center em Nova Iorque e o 
Kennedy Center em Washington. 

André Mehmari Trio, em formação clássica de jazz, com piano baixo e bateria, apresenta 
em geral um repertório de composições próprias e recriações de clássicos do jazz e da 
música brasileira. Com muito lirismo e virtuosidade, esses três grande amigos animam a 
cena instrumental brasileira e são aclamados no Brasil e no mundo. 

André Mehmari
Premiado tanto na área erudita quanto na popular, tem suas obras tocadas por grupos 
como OSESP, Orquestra Experimental de Repertório e outros. Tocou e toca ao lado de 
artistas como Milton Nascimento, Sérgio Santos, Guinga, Mônica Salmaso, Maria 
Bethania, Antonio Meneses, Toninho Horta, Flávio Venturini, Alaíde Costa, Hamilton de 
Holanda, Gabriel Mirabassi, Ná Ozzetti e uma longa lista de talentos.

Recebeu o prêmio Visa (1998), Revelação Carlos Gomes (2007), Nascente-USP/
Camargo Guarnieri e foi compositor residente da Banda Sinfônica do Estado de São 
Paulo. Em 2008 foi indicado para o Grammy Latino com o álbum ‘Nonada’. Em 2013 foi 
artista em destaque na temporada da OSESP participando como compositor e 
instrumentista

https://www.facebook.com/EstudioMonteverdi/

