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https://open.spotify.com/playlist/1sz5Xux1vhPN7LzN1iMXzw

Spotify:

Já esta funcionando nosso novo serviço de gerenciamento dos canais de 
Streaming (Dezeer e Spotify, entre outros)

Segue a Playlist de musicas já lançadas pelo Selo Trajano Records nas 
plataformas de Streaming:

Venha lançar seu material, Single ou álbum da forma correta, passivel de 
gerenciamento pós lançamento, mudança de nomes, dados e informações 
gerais, monitoramento financeiro, estatisticas, e comprometimento da 
equipe da Trajano Records, com a sua música.

GERENCIAMENTO DE PLATAFORMAS DE STREAMING
É NA TRAJANO RECORDS

Camisetas Trajano Records e Trajano Hells Sob encomenda
´

VEJA ALGUNS DOS LANÇAMENTOS RECENTES NAS 
 PLATAFORMAS DE STREAMING

 REALIZADAS PELO SELO DA TRAJANO RECORDS

https://open.spotify.com/playlist/1sz5Xux1vhPN7LzN1iMXzw
https://open.spotify.com/playlist/1sz5Xux1vhPN7LzN1iMXzw


 Assim como na recém-lançada canção, Missicks promete oferecer 
ao público letras cheias de enredo e atitude, além de embalar os ouvintes 
numa pegada que puxa nuances do rock. A banda curitibana já havia liberado 
seu primeiro single, “Lust River”, no Dia dos Namorados de 2021, entregando 
um blues lento e sexy sobre uma paixão carnal fervorosa por alguém. As duas 
músicas fazem parte do primeiro EP, que será lançado no começo de 2022.

 Essa é uma situação que pode até parecer familiar para 
quem lê: um relacionamento que teve um enganoso início promissor, foi uma montanha russa 
de problemas e chegou às ruínas da convivência. “A Coffee with the Devil” retrata o percurso da 
relação abusiva do protagonista até chegar ao fim, quando ele se vê dividindo a vida com o 

próprio demônio.

Com influências de rock moderno e stoner rock, canção faz 
parte do primeiro EP da banda curitibana

Missicks lança seu segundo single “A Coffee with the Devil”

Em novembro de 2021, amantes do rock moderno podem 
contar com mais um lançamento da banda Missicks. A música “A 
Coffee with the Devil”, que explicita o passo a passo de um 
namoro tóxico, já está disponível nas principais plataformas de 
streaming e faz parte do primeiro EP da banda, programado para 
estrear em 2022.

       https://open.spotify.com/album/5N6rkvlLAxtrVkAT2Sf2H6

Noite Congelada é o single de estreia de um projeto que virá à 
tona em 2022 com o título de “Diamantes Brutos” - uma 
exposição de composições inéditas gravadas totalmente em 
homestudio durante a segunda onda do exílio pandêmico - onde a 
beleza e a dramaticidade única da voz da Maria Paraguaya darão o 
tom a instrumentações criadas e executadas por mim. Algo meio 
Gainsburg/Bardot 68.

 No caso deste single, a canção conta com participação pra lá 
de especial e luxuosa da divina Silvia Tape (dividindo as vozes com 
Maria Paraguaya) e do Mod Father Tupiniquim Edgard Scandurra, 

escandalizando na guitarra. Outra curiosidade picante é que a musa inspiradora dessa 
composição foi a personagem “Raven” (Teen Titans), da qual sou admirador. Confira agora 
mesmo Noite Congelada.

https://open.spotify.com/album/6NfZzWlIgfgptJdduDKOiM

Ficha técnica>>>> Música: Noite Congelada. Composição e Produção: 
Giovanni Caruso Masterização e retoques de mixagem: Sanjai Cardoso. 
Vozes: Maria Paraguaya e Silvia Tape. Guitarra solo: Edgard Scandurra. 
Violão, sintetizador e percussão: Giovanni Caruso Ilustração: Carol Felber 
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Sigam o instagram da banda: @doencas_venereas

Doenças Venéreas é formado por:

André - Guitarra/Vocal,  Diogo - Baixo 

O EP conta com 4 faixas: Skunk, Terrorizmus 
Necrofelus, Dio Zio e Black Metal

Banda de gritaria nojenta formada na cidade de 
Curitiba, Doenças Venéreas lança seu novo álbum demo 
chamado "DemoXtape" 

????? - Baterista (quem sabe possa 
ser você)

https://www.youtube.com/watch?v=r2lJLXeQs-0

             https://open.spotify.com/album/4p8zOAPQSVF606deCxWeJ5

Ensaiado e parcialmente gravado nos fins de semana em um pátio de uma 
escola pública, o disco é fortemente inspirado por essa ambientação escolar, 
assim como na vivência do baterista André Bonini, que é professor de Língua 
Portuguesa e Inglês no Ensino Fundamental II, e na visão de estudantes e 
cidadãos de todos os integrantes, que acreditam que a Educação é a base 
mais importante na luta por justiça social.

Punk rock e hardcore temperado por letras carregadas de 
humor ácido e crítica política. É assim que se define o som da 
Sakim de Kola, banda de Santa Fé do Sul criada por ex-integrantes 
da Cerveza de Litro, que também tinha o humor como premissa. A 
banda, criada em 2019, acaba de lançar o EP "Cantigas 
Pedagógicas Aprovadas pelo MEC" nas plataformas digitais.

Depois de apresentar alguns singles no cenário underground, 
a banda divulga o novo trabalho cuja temática é a Educação no 
Brasil. Longe da pretensão de esgotar o assunto, o EP aborda em 
suas letras recortes como a violência escolar (na "UZI"), o consumismo e a apatia de 
adolescentes (no hardcore direto de "Lucasmatheus"), a desvalorização do professor (na 
grindcore "Tia Neide"), e o obscurantismo, o negacionismo e a hipocrisia de grupos que tentam 
se apropriar da escola (nos punk rocks debochados de "Universidade Federal do Zap" e 
"Ministro da EducaSSão").

A banda é formanda por Hugo Panicali (vocal), Rafael Cassimiro (guitarra), Vinicius "Krnero" 
Bordon (baixo) e André Bonini (bateria). A capa do disco é assinada pela artista Katharinne 
Magalhães, que recorre a um estilo vintage para simbolizar todo um retrocesso.

"Cantigas Pedagógicas Aprovadas pelo MEC " é o lançamento 001 da Quinta Série Records 
(o selo do it yourself da Sakim de Kola) e foi produzido pelo vocalista Hugo Panicali, que gravou, 
editou, mixou e masterizou o material, e pela própria banda, que se empenhou na criação dos 

arranjos durante grande parte da pandemia.
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Ouça no Spotify do Artista esse novo Single

https://open.spotify.com/album/1vmmnqyvbGKKwFP7Oexa
Yq

A Panetone que foi lançada a alguns dias antes do 
Natal, tem uma letra irreverente e cômica assim como as 
outras músicas do Buhler, tendo no assunto da letra, o 

fato de que ter panetone no mercado em 
qualquer época do ano é um sinal de que a humanidade ainda tem 
salvação.

Dia 19 de Dezembro de 2021 o músico Buhler, lançou 
seu novo single, chamado Panetone, a música conta com 
participação na parte instrumental do Michael Frehley, 
músico e compositor participante do álbum "Ópvio"

https://onerpm.link/693257520420

A música “Sede”, do artista Felix Dee, foi lançada 
oficialmente nas principais plataformas de streaming 
nesta sexta-feira (07). O single, que contou com produção 
musical de Marcos Dank, vocalista da extinta banda Trem 
Fantasma, foi criado por Felix Dee a partir de influências 

que viajam dos clássicos britânicos dos anos 60 até a nova cena de rock 
psicodélico atual. “Guitarras dissonantes, brincadeiras com o som que viaja de um 
lado pro outro do estéreo e forte referência psicodélica, com toque de música 
africana, fazem parte da estética sonora de 'Sede'", explica o autor da canção.

Músico e compositor Felix Dee lança seu primeiro 
single “Sede” teve produção de Marcos Dank, vocalista da 
extinta banda Trem Fantasma

Com lançamento feito de forma independente, “Sede” é uma música 
contemporânea que usa a poesia marginal para abordar o grave momento de 
mudanças climáticas pelas quais o planeta está passando. “'Sede' 
fala das minhas angústias, reflexões e do desejo de mudança 
sobre os recentes problemas que nos afetam, principalmente por 
conta das atuais políticas governamentais”, comenta Felix Dee

https://open.spotify.com/album/1vmmnqyvbGKKwFP7Oexa
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Salve o ano novo! Revéillon brand new rex/advanced ep p/ 
novo long play harém autônomo/art & guilt consortium, com 
participações, versões & outras músickas inéditas. Estreia a 
parceria com the unruly (leonardo passos) e retoma a 
parceria com gustavo cardoso (bonequinho is dead! Drumz 
1998-2000)

A músicka luciferianadolescente mais 
ramonesca dos autobonequinhos, 1995. 
Versão novíssima lançada no disco de 
réveillon ganha videocreep na madrugada  

"eu sou o filho de lúcifer, quero salvar o mundo"+<

https://autoboneco.bandcamp.com/album/help-new-ye-a-r-
2021-2022-ep

FERALKAT é o mais novo projeto solo da vocalista, tecladista e 
guitarrista da banda curitibana The Shorts. 

À frente da The Shorts, Natasha lançou dois álbuns de estúdio e 
marcou presença em vários festivais brasileiros, como DoSol, 
Morrostock, Minas no Front e Febre, passando por outros 
importantes palcos em diversos estados do país. Com a FERALKAT, 
Natasha se utiliza do hibridismo entre seu trabalho como artista 
visual e musicista para assumir a persona feral que perfoma em 
busca dos lados mais selvagens de ser. O projeto, que conta com 
acompanhamento do músico Daniel Kaplan, perpassa diversos 
gêneros musicais, que vão de vertentes da música eletrônica como synthpop, synthwave, EDM 
e darkwave ao rock alternativo, dreampop, noisepop e trip hop.

Por trás das várias camadas de sintetizadores e beats, a letra de Tonight fala sobre aqueles 
dias em que nada vai te abalar, que por mais que as dores existam e você esteja passando por 
coisas difíceis, naquela noite tudo está bem e enquanto você dança, o momento presente é a 
única coisa que importa. A música tem mixagem e masterização de Andreza Michel, baixista da 
The Shorts, e o trabalho foi inteiramente gravado em home studio.

O single demo Tonight é a primeira amostra de um EP que virá nos próximos meses. As 
músicas do EP, que virão tanto em inglês quanto em português, exploram tanto temas mais 
confessionais e intimistas, quanto visões sobre o futuro e a sociedade, oscilando entre um 

clima dançante, experimentações sonoras, samples, e mergulhos 
sensoriais. 

Tonight foi lançada em diversas plataformas de streaming e tem parceria 
com o selo curitibano Zoom Discos, que é especializado em lançamentos de 
bandas locais em vinil 7" e já tem 14 lançamentos em seu catálogo. Tonight 
será lançada pelo "Fora de Série", o braço digital do selo.    

                    https://www.youtube.com/watch?v=Dm31VAYRWT4
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A Banda Dois pras Duas lança a música Casaco 
Preto.

Letra de Marcelo Ramon, música de Apolo 
Pacifiloh, gravada no estúdio audio digital de Daniel 
Pessanha, Rogéria Holtz, Glauco Solter,  Edu Sallun e 
Apolo Pacifikoh respectivamente voz, baixo,  bateria 
e guitarra.

https://open.spotify.com/track
/29BXEPsnCY0EUfS0h8mZTJ

A música Reto no Concreto foi composta por Diego 
Raimundo em parceria com o também compositor Diego 
Cunha no dia 12 de fevereiro de 2007, justamente no dia da 
morte de um amigo em comum. Quando fizeram a música 
estavam envoltos de um clima de mistério e de tristeza. Na 
época faziam semanalmente a experiência do “Jogo do 
Copo”, que consiste em invocar espíritos que estariam 
vagando pelo local.

Alguns dias antes de a música ser feita, enquanto estavam reunidos (ao menos em 6 
pessoas) para fazer o “jogo”, eis que o “espirito” que entra no “jogo” diz ser um amigo que 
havia falecido a exatamente um ano antes. Então o grupo decide fazer inúmeras 
perguntas para tentar provar se espirito era de fato o conhecido amigo. E para espanto de 
todos, as respostas eram todas exatas. Esse “espirito” dizia estar em uma missão secreta, 
a qual não podia revelar o motivo. E frisava para tomar cuidado com carro, no entanto, não 
podia dizer qual pessoa deveria tomar esse cuidado. Outra coisa que fazia, era pedir 
desculpas para a pessoa que havia lhe emprestado o carro que se acidentou no dia de sua 
morte. A sessão chega ao fim após aproximadamente 30 min. Todos 
foram atônitos embora. E passados não mais que 3 dias da reunião, a 
pessoa a qual o “espirito” pedia desculpa, sofre um acidente de carro e 
vem a falecer. Isso trouxe um tipo de sentimento muito estranho, e a 
ligar os fatos que haviam vivenciado. Então nessa mesma noite, 
compunham a música. 

https://www.youtube.com/watch?v=RrwWERiOHRI
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O primeiro single, “Dead Star” - uma das primeiras 
músicas feitas para o projeto - abre com uma introdução 
etérea, seguida dos versos pesados, em uma faixa que 

resume, de modo geral, algumas das influências variadas que a banda possui. Aliando o 
peso dos riffs, com algumas ambiências e climas mais introspectivos, tanto pela 
sonoridade como também na letra, uma crítica dedicada a vários “astros”, como uma 
metáfora para pessoas com atitudes egocêntricas, e que tratam todos os outros 
problemas e indivíduos próximos como inferiores. Como se todos “ao redor” tivessem a 
obrigação de conspirar a favor do ego de alguém.

https://open.spotify.com/album/2T9mMi5BIirVkyjRjzTJj8

Após mais de um ano de produção, e um processo que 
envolveu três estúdios diferentes, o quarteto de metalcore 
Scartrama - formado por músicos radicados em Londrina-
PR, Bauru-PR e Marília-SP - lançou no último dia 23 de 
novembro o seu primeiro EP completo. Recentemente a 
banda disponibilizou já 2 singles: Dead Star  e Tightrope que 
já podem ser ouvidos em todas as plataformas digitais.

O EP foi mixado e masterizado por Marvin Portello (São Paulo). A gravação aconteceu 
nos estúdios Pai Muller Studio (baterias e vozes) em Cambé - PR, Estúdio 501 (guitarras e 
violões) e Estúdio VST4 (baixo), ambos em Londrina - PR. Devido à temporada da 
pandemia, causada pelo coronavírus, todo o trabalho foi feito com 
equipes mínimas participando do processo, sempre respeitando os 
protocolos de segurança. Devido à pandemia também, até o momento, 
o Scartrama não pôde se apresentar ao vivo desde a sua formação.

  https://www.youtube.com/watch?v=kYKBWRVgh2k

Slammer lança vídeo clipe da canção "This 
Heaven Doesn't Living in me" na data de aniversário 
do bastardo 25/12/2021, presente de Natal vindo 
do Inferno. O vídeo foi produzido pelo Studio Tenda 
sob a direção de Lyrian Oliveira, onde aborda a 
hipocrisia dos pregadores de cristo. O vídeo conta 

com a participação de Leo Búfalo 
o  n o v o  b a t e r i s t a  d a  b a n d a 
i n t e r p r e t a n d o  u m  p a s t o r 
evangélico e sendo convertido ao 
METAL extremo da Slammer.
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O projeto todo terá duração de 7 meses (já estando em pré-produção desde 11 de 

Dezembro de 2021) e a Pré-estreia está prevista para o dia 01 de Julho de 2022 

Nesta Edição da Trajano Hells, vamos falar um pouco sobre o Curta Metragem "Vai ter 

que engolir!" que é é baseado no conto de mesmo nome de autoria do escritor Paulo 

Sandrini.

O Curta metragem esta sendo produzido pelos alunas e alunos da Pós em CINEX - 

Cinema Expandido da UTP - Universidade Tuiuti do Paraná (turma 2020 / 2022) através 

de financiamento coletivo

Vídeo "vaquinha" curta metragem - Pós UTP 2022

https://www.instagram.com/vaiterqueengolir

https://www.youtube.com/watch?v=Ir7NovPHfl4

O filme é do subgênero Terror Revange (vingança) não tradicional, que discute 

questões de machismo, casamento abusivo e empoderamento da mulher, 

Dúvidas entre em contato conosco através do e-mail :

https://www.catarse.me/vaiterqueengolir

falecom@vaiterqueengolir.com.br

Saiba mais sobre o Projeto acessando o Catarse, e saiba como contribuir

https://www.catarse.me/vaiterqueengolir
https://www.catarse.me/vaiterqueengolir
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@cfestrelavermelha

A ficção traz nomes como o bluesman Lucian Araujo; a cantautora, Maria Paraguaya; os produtores 

culturais, Israel Dali e Pedro Alkimista; a produtora cultural e responsável pelo Lado B, Regina Walger, entre 

diversas figuras responsáveis por enaltecer o cenário musical em Curitiba e RMC.

Algumas edições do livro estão à venda com a Trajano Records.

É uma revista impressa, composta pela compilação de contos, ilustrações e HQs, ambientadas nas ruas 

de Curitiba.

Para mais informações fique atento nas mídias sociais:

https://www.instagram.com/undergroundilustradocwb

https://www.facebook.com/undergroundilustrado

https://www.facebook.com/cidadefria

https://www.instagram.com/cidadefriacwb

Idealizado por Christiano C. Neto e Daniel Gonçalves, "Cidade Fria: Histórias de Curitiba" reúne contos, 

roteiros e poesia.

Os trabalhos desenvolvidos para esse projeto vão retratar personagens e o ambiente urbano de nossa 

cidade. A atmosfera underground é o principal articulador entre os trabalhos. Música, violência, injustiça, 

fúria, loucura, terror, suspense, fantasia e ficção, são caminhos que você vai explorar.

Neste Ano de 2022, esta prevista o Underground Ilustrado, evento que conta 

com shows de bandas do underground na abertura e exposições de arte criadas 

pelos artistas e músicos da cidade de Curitiba, por enquanto está previsto para 

ocorrer nos meses de Fevereiro ou Março na Gibiteca.

Sábado dia 18 de dezembro de 2021, aconteceu o lançamento do livro Cidade Fria junto com a feira Fora 

da Caixa no Sesi da Marechal Floriano Peixoto.

A capa desse mês da Trajano Hells, conta com a Ilustração de por Christiano C. Neto, que foi feita para o 

projeto Cidade Fria.

https://www.instagram.com/cfestrelavermelha
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2016: nova formação, o retorno. Entram Gustavo, no baixo, e Ito, na gtr. Ao vivo, dia 17 de abril 

de 2016, no Lino's Bar, renasce mais uma lenda do punk rock curitibano.

Nico: "Quando entrei, fizemos shows no lendário Bar do Meio e Casa Peixe Cachorro. A banda 

acabou em 2000."

O evento marca o fim da banda Malkriados, uma das bandas do Selo da Trajano Records, que 

iniciou sua trajetória em 1996 encerra suas atividades em 2022.

Seu álbum Malkriados Punk Rock Nacional de 2016,está a venda pela Trajano Records, no 

formato de CD Acrilico, com encarte completo, e está disponível em todas as plataformas de 

Streaming.

Contatos:

Dia 09 de Janeiro de 2022 ocorreu os Shows de despedida de Itacy Canto no 92 graus 

Underground Pub, com as bandas U Just e Malkriados.

Fardado: "Tudo começou em janeiro de 1996, em Curitiba, num bar da esquina da praça Rui 

Barbosa; nessa época, os punks que sobraram da Juventude Libertária (JL), punks de São José 

dos Pinhais e Punks 77 resolveram colar num bar de um japonês nessa praça. Então, ali surgiu os 

Malkriados, cuja primeira formação, em 1996, continha as sobras de bandas tipo: Misfire, Pavilhão 

Nove e Manicomio 77. Essa formação durou até 1998; então surge Nico, nas baquetas, um 

pequeno jovem talento!"

Um pouco da  trajetória do Malkriados

https://www.facebook.com/malkriadospunkrock

https://open.spotify.com/album/47M99tmuGqeW4TquXIExjx

https://www.instagram.com/malkriadospunkrock

Maribelle
Doces  e  Bolachas

41 99700 0777 (Pix)

Bolachas personalizadas para
 eventos e festas sob encomenda 

maribelledocesebolachas

https://www.instagram.com/maribelledocesebolachas
https://www.instagram.com/maribelledocesebolachas
https://www.instagram.com/maribelledocesebolachas
https://www.instagram.com/maribelledocesebolachas
https://open.spotify.com/album/47M99tmuGqeW4TquXIExjx
https://open.spotify.com/album/47M99tmuGqeW4TquXIExjx
https://www.facebook.com/malkriadospunkrock
https://www.instagram.com/malkriadospunkrock


 Em 1999, fundei a Banda Bertram, junto com Marcelo Bork e Ricardo Pedrolo Volpato, 

gravamos várias demos e tocamos em vários bares e espaços em Curitiba. 

R: Comecei minha carreira musical em 1989, tocando baixo e fazendo alguns vocais na 

banda face oculta, que só durou um show, que foi beneficente em um colégio estadual. Após 

esse show entrei em um hiato musical de 6 anos, retornando em 1995, com a banda Os 

Nerds, aonde tocávamos Covers e começamos a desenvolver sons próprios. 

 Em 2002, fundei o Hélix, junto com Siumar Otto e Diogo. Em 2006, entra Edimilson 

Stelmack, em 2017 Natan Branco da Costa, tocamos em vários bares e festas em Curitiba. 

Fomos selecionados em 2013 para tocar no Primeiro Festival Geração Mundo Livre, aonde 

não passamos para a semifinal, mas ganhamos o voto do público, o que para nós foi muito 

gratificante. Nesses anos gravamos 4 Cds e 2 Demos e continuamos a nos divertir muito. 

 Em 1998, junto com Joel Zanardini (In Memorian), fundamos a banda: Loira Fantasma, 

aonde gravamos demos, participamos da coletânea Cincão e fizemos um pouco de barulho 

no Underground Curitibano. Fomos convidados a fazer uma ópera punk, em um projeto em 

São Paulo, mas banda acabou no decorrer do projeto. Existem alguns vídeos no Youtube do 

Loira Fantasma deixados pelo Joel. 

 Em 2020 em paralelo ao Hélix, participo da Banda Charles e Seus Alimalles, do excelente 

Charles Brito, aonde participam vários músicos da cena Curitibana, resumindo em cada 

música tem uma formação de músicos, interpretando as composições o Charles, é muito

              legal.  

1 – Conte um pouco sobre você Edinho Man, sua carreira musical e nos projetos 

envolvendo o underground 

luciaporto@yahoo.com



2 – Qual o objetivo do Grupo Arte e Cultura de Curitiba?  

5 – Você está envolvido em algum projeto novo, lançamento musical que queira 
divulgar? 

3 – Conte um pouco sobre como surgiu a ideia de criar esse grupo no facebook? 

R: O objetivo do grupo Arte e Cultura de Curitiba, é divulgar a arte e a cultura 
Curitibana e arredores em geral, sem distinção de estilos e ditas “qualidades”, é 
divulgar todo mundo, que produziu e está produzindo arte em Curitiba, é valorizar as 
Criações que temos e divulga-las sem distinção de “gostos”, é tentar fazer existir 
todas as tribos em um espaço e tentar fortalecer a união entre elas, pois acredito 
que estamos todos juntos.   

R: A ideia surgiu de observações que já vinha fazendo há anos, sobre os artistas 
não se unirem, era e em alguns casos ainda são, cada um em sua tribo, o que acho 
pouco produtivo. Sempre acho válido conhecer arte, conhecer o que o outro está 
produzindo, gostar ou não é consequência, mas sempre acho que devemos ouvir e 
dar  atenção as criações.  

4 – O que considera como Arte e Cultura? 

R: Tudo o que é criado na mente (mundo das ideias) e se tenta materializar no 
mundo real, resumindo: música, fotos, poesia, esculturas, vídeos, etc. Histórias 
pouco e muito conhecidas 

que dão sentido e significado e nossa cultura e muitas vezes a nossa vida e aos 
nossos comportamentos.  

6 – Alguma consideração final, ou algo que queira comentar ou divulgar?  

Link para o Grupo no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/2478507425767619

R: Permitam - se conhecer o artista Curitibano em geral, que faz tudo com muito 
carinho e amor para vocês, uma boa parte tem um grande prejuízo financeiro para 
levar sua arte ao público, assim o mínimo que podemos fazer é conhecer e se 
possível ajudar: divulgando, orientando, dando um palavra de carinho e etc. Desejo 
que todos sejam felizes e que Deus na forma como se manifesta a cada um, abençoe 
seus caminhos. 

R: Estou envolvido como Hélix, com a Banda Charles e Seus Alimalles, do Charles 
Britto, com o Grupo Arte e Cultura de Curitiba e estou tentando na medida do 
possível começar a escrever resenhas de obras e artistas Curitibanos. 

 O Hélix está se preparando a voltar a tocar ao vivo  e está em processo de 
trabalhar músicas novas.  

https://www.facebook.com/groups/2478507425767619
https://www.facebook.com/groups/2478507425767619


A 373 surgiu quando voltei para Curitiba depois de passar 13 anos em Londres.

Antes disso tive alguns bares e espaços em Curitiba: O Poeta Maldito, The Hole, Peixe-cachorro e o 

Marqués de Sade.

2 – Qual o objetivo da 373?

  Em Curitiba me reencontrei com um grande amigo de longa data. Tivemos a oportunidade de 

trabalhar juntos Na Inglaterra, na Franca e na Dinamarca nos últimos anos e então decidimos colocar a 

ideia da 373 na prática

1 – Conte um pouco sobre a historia da 373 Galeria Café

3 – Tem algum novo evento ou algo novo planeado para este ano, conte um pouco sobre os planos 

futuros para o 373? 

A 373 é  um espaço multifuncional onde o Café, o empório , o bar, a marcenaria, a galeria de arte e o 

palco para shows e teatro acontecem ao mesmo tempo.

Estamos com vários projetos em andamento como uma oficina de marionetes, de marcenaria para 

iniciantes, xilogravura e restauração de obras de arte e fitas VHS.

Aos sábados fazemos a Silent Disco com dois Djs tocando ao mesmo tempo. São fones de ouvido 

sem fio com dois canais onde vc escolhe qual dj quer ouvir, comendo pizza.

Durante o dia a partir de fevereiro irá funcionar, o empório, o café e a padaria.

Em fevereiro abre o palco no jardim com shows de burlesco, festival de performance, festival de 

vídeo arte e o festival de monólogos. Estamos selecionando artistas para a programação de 2022 da 

Galeria.

Também aos sábados no almoço a feijoada vegana mais sensacional da cidade.

https://www.facebook.com/373GaleriaCafe
https://www.facebook.com/373GaleriaCafe
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VOLUME 4 Algum dia em um futuro próximo...

https://www.instagram.com/Undergrundi/


TUDO O QUE SEU PROJETO MUSICAL
PRECISA EM UM SÓ LUGAR

Alexandre Buhler
Produtor Gráfico/Designer

Editor de Vídeo

41 98772 5097

/alexandre.a.buhler

/buhler_@hotmail.com

Willian Beer
Produtor musical

41 99866 3483

/beer.repossiveis

/wpelacini@gmail.com

SE VOCÊ QUISER CONTRIBUIR COM O PROJETO DA TRAJANO RECORDS,  ENTRE EM CONTATO!
O UNDERGROUND PRECISA DE VOCÊ! SEJA UM PATROCINADOR  OU APOIADOR!

facebook.com/trajanorecords

youtube.chanel/trajanorecords

@trajanorecords

Acesse o QR Code 
e confira a página do

Facebook 

Confira as edições
passadas

Obrigado pelos Apoiadores do APOIA.SE e Anunciantes  
que contribuem com o projeto da Trajano Hells

APOIA.SE:
Leandro Marx
Allan Taylor
Danieli AguiarSEJA UM APOIADOR!

apoia.se/trajanorecords

ANUNCIANTES:

Clube de Futebol Estrela Vermelha
Lúcia Porto
Maribelle Doces e Bolachas

373 Galeria
Café

https://www.instagram.com/trajanorecords/
https://www.facebook.com/trajanorecords
https://apoia.se/trajanorecords
https://www.facebook.com/trajanorecords
https://trajanohells.wordpress.com/trajanohells
https://trajanohells.wordpress.com/prensagemdecd/
https://trajanohells.wordpress.com/prensagemdecd/

