
Brincadeiras e revoltas em analógico



Nasceu em 2001. O som de um samba brasileiro aromatizado com batidas
urbanas. A percussão, a dança e o humor são as chaves para o nosso
espetáculo.

Participamos em carnavais, desfiles de rua, festivais, apresentações de rua em
contextos distintos, atos de solidariedade e eventos festivos de todos os tipos.
Nós também realizamos oficinas e ensinamos sempre que nos dão uma
oportunidade.

Fomos vistos em Dublin (IR), Toulouse (FR), Assilah (MA) e em quase todos os
cantos da geografia nacional. Hoje somos constituídos por um grupo
permanente de 20 artistas. Amanhã poderemos ser um pouco mais, quem sabe.



Samba Da Rua oferece um espetáculo único que integra ritmo, dança,
teatro, interação com o público, surpresas e muito humor. Nós tocamos
instrumentos tradicionais de um afrobloco brasileiro: tamborim, chocalho, agogo,
surdos, timbaos, caixas, repeiques…



Vestimos uniformes 
elegantes, espalhando o 
vírus perigoso da dança 
e divertimento. Damos 
a volta até ao público 

mais exigente, 
envolvendo-os com a 

nossa energia 
contagiante. 

Pode perguntar por aí. 
Até hoje, não foi 

possível assistir ao 
nosso show sem tirar a 

camisola.

[clique e confira
o documentário em 

vídeosambadarua’05]

https://vimeo.com/2781494


Samba Da Rua é uma maneira diferente de entender as performances de
samba e percussão. E é uma maneira diferente de abordar a música e seu
potencial de transformação.

Acreditamos que a arte e o conhecimento devem ser livres e compartilhados.
Por isto, nós gravamos a nossa música e a distribuimos de forma gratuita com
Creative Commons (CC). Incentivamos a que se façam fotos do grupo, que nos
filmem com seus celulares ou montem uma banda no seu bairro com o nosso
repertório. Estamos convencidos de que tudo isto nos enriquece como artistas
e como cidadãos. Agora o que você já sabe: ouse!



Samba Da Rua tem participado em centenas de performances nos seus
anos de existência. Olhando para trás, estas são algumas das que mais
intensamente disfrutámos:

Manifestação contra a LOU @ Madrid
Manifestação contra a Guerra no Iraque @ Madrid
Concerto Sala Caracol com Macaco @ Madrid
Correfoc la Nit de Bruixes @ Ripollet, Barcelona
Concerto Sala Aqualung com Delinquentes @ Madrid
Festival Folk Injuve com Chambao @ Cartagena, Murcia
II Reunião Europeia de Batucadas @ Marsella, Francia
Desempenho com Mayumaná @ Madrid
Manifestação do Orgulho Gay @ Madrid
Tour francês com Samba Résille @ Toulouse, Francia
Festival World of Cultures @ Dublín, Irlanda
Festas de Aranda del Duero @ Burgos
Festival Rototom @ Benicassim, Valencia
Sambeando @ Pedro Abad, Córdoba
Manifestação do15M @ Madrid
Festas do vinho @ Valdepeñas, Ciudad Real
5º Congresso Mundial contra a pena de morte @ Madrid
Kick it to Brazil @ Madrid
Al Sámbalus @ Pedro Abad, Córdoba
Iboga Summer Festival @ Cullera, Valencia

Manifestação aniversário assassinato José Couso @ Madrid
Festas do San Roque @ Llanes, Asturias
Festival Cañón-On @ Tarancón, Cuenca
Festimalabar @ Pinto, Madrid
Festival Entrerritmos @ Marruecos
Gredrums @ Ávila

[nov. 2001]
[dez. 2002]
[jun. 2003]
[ago. 2003]
[mai. 2004]
[mai. 2004]
[jun. 2005] 
[dez. 2005]
[jun. 2006]
[jul. 2006]

[ago. 2008]
[out. 2009]
[ago. 2010]
[set. 2010]

[mai. 2011]
[set. 2012]
[jun. 2013]

[mar. 2014]
[set. 2014]
[jul. 2015]

[abr. 2004-15]
[ago. 2004-15]
[jul. 2010-14]

[jun. 2011-15]
[abr. 2013-14]
[jun. 2013-14]

https://www.youtube.com/watch?v=qY51XrC_YXc&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=iA5ubDcwQ2w
https://www.youtube.com/watch?v=1YB1EQuTO8k
https://www.youtube.com/watch?v=tVtgF4-vSXw
https://www.youtube.com/watch?v=_WacswCeIm4
https://www.youtube.com/watch?v=dPid9dJbaX4
https://www.youtube.com/watch?v=sa1spbNRihU


Samba Da Rua está na rede e nós incentivamos-te a pesquisar no youtube,
facebook, twitter ou onde quiser. Assim terá uma ideia melhor de quem somos, pois
é muito difícil resumir a complexidade e riqueza do projeto nestas páginas.

Também te convidamos a entrar em contato diretamente conosco, colocando
perguntas ou fazendo propostas que surjam ao ler o nosso projeto. Nós amamos
concretizar ideias, e quanto mais loucas e extravagantes, melhor.

sambadarua.sp@gmail.com

https://www.youtube.com/channel/UC5-8gTRzaXBjsKETHugbLPg
https://www.facebook.com/Sambadarua
https://twitter.com/sambadarua
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