
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo Souza – Voz e Violão - MPB e pop rock nacional  



 

1.  APRESENTAÇÃO PESSOAL 

Leonardo Souza, cantor, compositor, cearense, apresento o show; voz 

e violão – pop rock nacional / mpb 

              Comecei a tocar violão aos 11 anos, estudei música no conservatório 

Alberto Nepomuceno, voz, coral e violão clássico. 

Comecei tocando cover da banda Capital Inicial, participei de festivais no 

colégio, no ensino médio, conquistei 1º lugar em um festival, na mesma época 

em 2002, e 2º lugar no posterior. 

TV -  Participei do programa Ídolos – na época, do SBT. 

TV – Programa Conexão na TV METROPOLE CANAL  16.1  

Toquei em igreja, cheguei a ensinar violão em casa mesmo. 

Maior público: Toquei em festa de empresa, 20 de maio de 2010, no auditório 

do CDL Fortaleza – ( Evento de empresa – público - 400 pessoas ) 

              Toco em barzinhos do bairro, estive somente ensaiando a um tempo e 

agora voltei com os seguintes projetos – pop rock nacional, pop rock 

nacional/mpb,  tributo a Capital Inicial, tributo a Skank, tributo a jota Quest e 

projeto de pop rock nacional anos 80,90,2000. 

              A divulgação dos meus projetos foi feita em Emissora de TV no 

Programa Conexão da TV Metropole canal 16.1 em março de 2019, estou 

voltando a divulgar o novo canal do youtube que estava desativado – 

Leonardo Souza – voz e violão, porém uso mais o Instagram para 

divulgação. 

Do repertório: Está disposição do contratante as seguintes apresentações:  

* Apresentação atual  - pop rock nacional/mpb    (toco apenas pop rock nacional e MPB)                 

* Apresentação atual  - pop rock nacional  (toco apenas pop rock nacional)                                                                                                

* Apresentação atual - O melhor do pop rock nacional - anos 80,90,2000 (toco apenas pop 

rock nacional) 

* Apresentação atual - Cover Capital Inicial (toco apenas Capital Inicial)                                        

* Apresentação atual - Cover Skank (toco somente Skank)                                                                

* Apresentação – Cover Jota Quest (toco apenas jota Quest) 

 

 



 

 

2. Algumas Bandas e alguns(mas) cantores(as) do meu 

repertório da apresentação  -                             

VOZ E VIOLÃO – MPB E POP ROCK NACIONAL :

.Capital Inicial 

.Skank 

.Titãs 

.Frejat 

.Os Paralamas do Sucesso 

.Kid Abelha 

.Cidade Negra 

.Legião Urbana 

.Detonaltas 

.Cássia Eller 

.Jota Quest 

.Biquine Cavadão 

.Lulu Santos 

.Pato Fu 

.Adriana Calcanhotto  

.Caetano Veloso 

.Leoni 

.Cazuza. 

.Djavan 

.Marina Lima 

.Roberto Carlos 

.José Augusto 

.Marisa Monte 

.Fábio Jr 

.Léo jaime 

.Nando Reis   

.AnaVitoria  

.Peninha 

.Anavitoria 

.Reginaldo Rossi  

.Só Pra Contrariar 

.Raça negra 

.Jorge Aragão 

.Só pra contrariar 

Entre outros ... 

 

 

 

 

 

 

.Tim Maia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. RIDER TÉCNICO   

 

02 VIOLÕES   AÇO / NYLON 

01 PEDESTAL PARA MICROFONE 

01 MICROFONE C/FIO 

02 SUPORTES DE CHÃO  

PARA VIOLÃO 

01 MESA PARA PARTITURA/ 

 CIFRAS / LETRAS  

01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 

 

 

 

 

4. MAPA DE PALCO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Missão: Oferecer música de 

alta qualidade  
 

Qualidades: 

- Técnica Vocal 

- Ética 

- Responsabilidade 

- Respeito 

- Assiduidade 

- Valor justo e acessível 

Eventos: 

- bares/restaurantes 

- Shoppings                                            

- Casamentos 

- 15 anos 

- aniversários 

- evento empresarial 

- Colégios                                                                    

- Faculdades 

Alguns lugares em que toco/toquei:                                                                                                                                                                     

- Colégio Salomé Bastos / Festival 

- Auditório – CDL- Fortaleza  

- Bar Barra 

- Bar do Wilson                                                          

- Faculdade Ari de Sá  - Pátio                       

- Faculdade Ari de Sá  - Ginásio                                                                            

- TV – Programa Conexão – TV 

METROPOLE – CANAL 16.1 , Ce                      

- Casa na serra – Maranguape CE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  MURAL DE FOTOS: ALGUMAS APRESENTAÇÕES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



7. APRESENTAÇÃO NA TV 

           Dia 22 de abril de 2019 participei da gravação do programa de TV – 

Conexão – na TV METROPOLE CANAL 16.1, fui muito bem recebido pela 

produção do programa, Eliosvaldo Possidônio e pela apresentadora Sônia 

Paula. 

           Essa minha primeira participação em um programa de TV foi ao ar dia 28 

de abril de 2019, às 14h, tendo reprise dia 30/4 às 20h.  

Assunto no programa: Divulgar meu projeto de Voz e Violão 

Músicas tocadas no programa: Mas você/ autoral, Lanterna dos afogados (Os 

Paralamas do sucesso), só hoje (jota Quest), Por quê não eu (Leoni) 

Link para ver vídeo da apresentação: 

https://www.youtube.com/watch?v=wh8df3omUw8&t=297s  

Ou programa completo:                                                                                                  
DIGITAR NA PESQUISA DO YOUTUBE: PROGRAMA CONEXAO 28 04 19                                    
LINK:  https://www.youtube.com/watch?v=nuj-pPaW_RM 

 FOTOS: 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wh8df3omUw8&t=297s
https://www.youtube.com/watch?v=nuj-pPaW_RM


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leonardosouzawayne    -  obs: maior divulgação no instagram                                                                                                                       

link: https://www.instagram.com/leonardosouzawayne/ 

Ouçam minhas músicas e covers no site soundcloud no link abaixo:                                                                                                                                               

link: https://soundcloud.com/user-626331081  

Leonardo Souza                                                                                                                                                 

link:   https://www.facebook.com/leonardo.souza.5811 

Leonardo Souza – voz e violão  - canal novo                                                                                                                          
link: https://www.youtube.com/channel/UC1U8cgsp7G_HJ8i_iRJMWgw?view_as=subscriber 

CONTATOS 

EMAIL: leonardosouzawayne@gmail.com                                                           

85 9 9686 8120  

https://www.instagram.com/leonardosouzawayne/
https://soundcloud.com/user-626331081
https://www.facebook.com/leonardo.souza.5811
https://www.youtube.com/channel/UC1U8cgsp7G_HJ8i_iRJMWgw?view_as=subscriber
mailto:leonardosouzawayne@gmail.com

