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

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.

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

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

GERENCIAMENTO DE PLATAFORMAS DE STREAMING
É NA TRAJANO RECORDS

Lançamento nas plataformas da música A felicidade, gravado 
nos meses de Fevereiro e Março de 2018 no Nicos Studio em 

Curitiba. Captação: Gustav Shimmer, Edição do vídeo: Ivy Sumini. 
Mixagem e Masterização: Beer.

E o álbum do Vu!gar (Ao Vivo no Festival Plá)
Remasterização feita da gravação do Show da banda Vu!gar no 

Festival Plá que rolou em Agosto de 2021.

Willian Beer & Red Dress - A Felicidade

https://open.spotify.com/track/5sYlboB5gDJMNTfgVAJQfE

E o álbum Vu!gar (Ao Vivo no Festival Plá)

https://open.spotify.com/album/3XYsk5aKN9PyXDLGQosUnT

Esta nas plataformas de Streaming da Trajano Records:

´

Anúncio Patrocinado por:

92 Graus The Underground Pub

@92graus

O Templo da Cultura 
Underground em Curitiba

92 Graus, Av. Manoel Ribas, 108 - São Francisco, Curitiba - PR



A banda Curitibana Reversiv surgiu durante o período de 
pandemia, o nome veio da ideia de que muitas das adversidades 
encontradas e vivenciadas são reversíveis. O EP recém lançado, 
fala sobre a complexidade atravessada pela dicotomia “razão x 
emoção”, exposta aqui como um conflito interno constante e 
com repercussões externas marcantes, em diversas situações 
deixamos o coração nos guiar, impulsionados pelo êxtase e pela 
aventura, mas isso pode se tornar uma armadilha. 

Do outro lado nós temos a razão, onde podemos avaliar as 
situações com cautela, pensando nos prós e contras, tendo em 

mente que as consequências existem; que certas decisões erradas podem ser irreversíveis e 
assim deixamos de desfrutar a grandeza dos sentimentos e o colorido da vida. Nesta batalha 
incessante, eleva-se a busca pelo equilíbrio e a inteligência emocional. 

A formação atual conta com Lucas Foltz no vocal, guitarra base e teclado/sintetizador, 
Brayan Henrique na bateria, Rogério Baijuk no baixo e Harrison Lucas na guitarra solo. A 
banda foca em composições autorais e atualmente está divulgando o primeiro EP com 5 
faixas, intitulado: (UN)REASONABLE, que conta com a mixagem e masterização do grande 
Wandley Bala, produtor musical com 30 anos de experiência, e premiado 
com o Latin Grammy e o MTV VMB. O estilo da banda pode ser considerado 
como post-grunge/alternativo, o principal objetivo é fazer música com o 
coração e trazer ao público uma experiência única!

https://open.spotify.com/album/0cO5cBXVkZxOq7MhUDSbIF

Six Six Six Terror – Hardcore dos Três Seis

O Six Six Six Terror é uma banda de hardcore crossover 
de Joinville – SC, nasceu da reunião de Gabriel Klug, James 
Andressen e Enaldier Araújo. A banda com objetivo de fazer 
um Hardcore autoral. A banda tocou em diversas cidades 
entre 2015 à 2018, e gravou várias músicas e dois EP 

(Mutilação das nações e Tempos de 
guerra) e um single “Hardcore dos três 
seis” lançado recentemente. A banda 
entrou em uma pausa após a gravação do 
EP Tempo de Guerra, e prepara um retorno em breve.

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



Lançamento 100% D.I.Y. Toskera noise 
r e c  e  C u s p i n d o  n o  S i s t e m a  fa n z i n e . 
CRUSTSPLIT. Primeira parte foi gravada no 
final de 2021 e traz um tributo a primeira 
banda em que o Moska (punk das antiga, 
correria demais) participou em 1995. São 8 
faixas sem intervalo, sem papas na língua, e, 
com muitas críticas sociais. Captado ao vivo 
no toskera raw estúdio e interpretado pela 

atual banda do Moska, o Destroy System. A segunda parte da split foi 
gravada em 2022 sendo um projeto pensado pelo Barata, punk do RJ, 
onde ele soltou o verbo e fez as baterias, tudo ao vivo, barulhento e cru. As 
guitarreadas ficaram por conta do Moska e o baixão pelo professor 
cogumelis.

https://youtu.be/SUWUq1y8FiE

CPC Lança o clipe de "Sufoco", primeiro single do EP que 
está por vir ainda em 2022.

"Passando sufoco com vozes do além". Em cima da ideia de 
vozes na cabeça, o conceito do clipe mostra a banda tocando 
e m  u m  l o c a l  d e s o l a d o,  e s c u ro  e  i n f e r n a l ,  co m o  s e 
representasse a cabeça do personagem que aos poucos se 
revela ao longo da história abstrata retratada no video.

Tendo como pano de fundo essa trama, a banda apresenta 
uma estética densa e sombria, com uma linguagem mais cinematográfica e menos óbvia, 
ao mesmo tempo que mostra os integrantes tocando de forma visceral neste cenário que 
é a cabeça do personagem.

A direção de cena e de fotografia ficou pro conta de Gabriel Lunardi, que já havia 
trabalhado com a bando no clipe de Dilúvio (2019).

Os próprios integrantes também trabalharam na produção artística 
do cenário, que estava 100% cru e foi literalmente transformado para 
representar o ambiente idealizado, ao melhor estilo "faça você mesmo", 
que nem sempre é por vontade mas sim pela dificuldade de se capitalizar 
recursos para produção, como na maioria das empreitadas do 
underground!

 https://www.youtube.com/watch?v=R8zR5xU0kLI 



Acesse o  QR Code e confira no Spotify

Insubordinados – Máquinas, Números e Metas

Os Insubordinados lançaram o novo som 
Máquinas, Números e Metas em versão single 
digital no dia 13 de junho junto a Balbúrdia Records, 
a música fala sobre o cotidiano dos trabalhadores, 
um grito de resistência, qual não são apenas 
máquinas, números e metas.

A banda retornou aos palcos com a estreia de 
Kaylle nas guitarras, e se apresenta 
novamente na festa da Balbúrdia Records. Os insubordinados 
estão com a agenda aberta para shows e preparando várias 
novidades para lançamento no segundo semestre e 
novidades no set list.

https://open.spotify.com/track/4XBwPo7NdW22dFFksOcuBa



GlamDring

Acesse o  QR Code e confira no Spotify

GLAMDRING é uma banda AUTORAL de HARD ROCK 
de CURITIBA criada em 2008 pelo vocalista e guitarrista 
BRUNO SCHU a.k.a. DUKE. 

A banda passou por várias formações até chegar ao 
time que temos hoje, sendo MAURÍCIO jÚNIOR na 
BATERIA, ELISSON MARTINS na GUITARRA, LEONARDO 
DE FREITAS a.k.a. CAMURÇA no BAIXO e TECLADOS e 
DUKE no VOCAL e GUITARRA, E o novo membro DANIEL 
MENDES terceiro guitarrista.

Nossas influências são bandas como faith no more, dokken, pink floyd, black 
sabbath e iron maiden, mas não limitamos o som da banda a um rótulo, visto que 
compomos musicas de outros estilos como reggae, punk e outros. A banda 
também é muito influenciada por cultura nerd e geek em geral oque reflete em seu 
estilo visual até mesmo contendo easter eggs nos clipes e palcos da banda.

Lançamos nosso primeiro álbum ANIMALS como sempre de forma 
INDEPENDENTE em nosso estúdio, com uma gravação de qualidademuito superior 
a nossas demos, pois conseguimos ao longo dos anos melhorar muito nosso 
equipamento de gravação, nossos conhecimentose habilidades.

BRUNO SCHU a.k.a. DUKE  vocais e guitarr. ELISSON 
MARTINS na guitarra. LEONARDO DE FREITAS a.k.a. CAMURÇA 
no baixo e teclados. MAURICIO jUNIOR na bateria. DANIEL 
MENDES na guitarra

https://open.spotify.com/album/7cqH7zDWpDgEskUS9dvJmi



Acesse o  QR Code e confira no Instagram

Uma Criatura Boa e Dócil no Teatro de Bolso

Montagem da Casa de Artes helena Kolody é inspirada na obra de 
Dostoievski

Dia 9 de Junho, a nova montagem teatral da Casa de Artes Helena Kolody fez 
a sua estreia. Trata-se de “Uma Criatura Boa e Dócil”, inspirada na obra de Fiódor 
Dostoievski e com a concepção de Emerson Rechenberg.

A peça retrata a relação conflitante entre um usurário de meia idade e uma 
jovem órfã, que casados, expõe suas diferenças e necessidades. Concebida pelo 
mesmo encenador de “Memórias do Subterrêneo, que estreou em 2005 e segue 
em cartaz até hoje, a montagem segue a linha de pesquisa sobre o universo do 
autor russo e sua genialidade em retratar o ser humano de forma filosófica.

A história originalmente narrada pelo dono da casa de penhores, na 
montagem é contada pelos dois personagens, interpretados por Nathalia Camargo e pelo próprio Rechenberg. 
Ainda na visão do usurário, o texto explora o psicológico das figuras retratadas, que expressão seus pensamentos a 
respeito do próprio passado, desde o nascer do interesse por uma menina, órfã e em situação vulnerável, que se 
entrega ao matrimônio como uma tábua de salvação. Ele, ao perceber que não terá a submissão desejada, passa a se 
enredar em uma trama de intrigas, ciúmes e estratagemas, que resulta em uma tragédia mútua.

A equipe de criação conta ainda com o pianista Jeferson Ulrich, que assina a sonoplastia; com Gilca Rigotti, 
responsável pelos figurinos e com a coreógrafa Mariah 

Spagnolo. A peça estará em cartaz no Teatro de Bolso, espaço recém-inaugurado e que é sede atual da Casa de 
Artes helena Kolody.

Serviço: Uma Criatura Boa e Dócil, Temporada de 09 a 26 de junho, de quinta a sábado, 20h, Gênero: Drama, 
Classificação indicativa: 16 anos

Local: Teatro de Bolso – Rua Itupava 1299 – Alto da XV
Elenco: Emerson Rechenberg, Nathalia Camargo

 Equipe técnica: Produção: Casa de Artes Helena Kolody, Concepção: Emerson Rechenberg, Sonoplastia: Jeferson Ulrich, 
Figurinos:  Gilca Rigotti, Coreografia: Mariah Spagnolo, Operação de Som e Luz: Matheus Pocai, Assistência de Produção: 

Nathalia Camargo, Fotos: Roni Nascimento, Artes Gráficas: Flávio Vieira, Apoio: Teatro de Bolso Curitiba

 Programação completa

https://www.sympla.com.br/produtor/teatrodebolsocuritiba

 Instagram: @teatrodebolsocuritiba

Youtube: https://www.youtube.com/c/CasadeArtesHelenaKolodyOficial

PARA QUEM FICOU CURIOSO, A PEÇA IRA VOLTAR AINDA ESSE ANO, SIGA O 
PERFIL DO TEATRO DE BOLSO NO INSTAGRAM E FIQUE A TENTO A 
PROGRAMAÇÃO DO TEATRO 

SE Assessoria e Produção

@se_assessoria_producao

Produtora focada em bandas independentes!

• Produção de Eventos
• Selo de Gravação

• Assessoria de Imprensa
•  Fotos

• Vídeos
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- Qual foi o Show mais louco que vocês já fizeram?

Na minha humilde opinião acho que foi o show que fizemos no Gôiania Noise, diz a lenda que esse 
show entrou para história do festival e para a nossa também, bêbados ou não, tanto nós quanto o 
público estávamos conectados foi um show não só técnico e preciso foi também alegre e 
energético...!!!

- Qual a história da origem da Ovos Presley?

Em resumo mais ou menos no ano de 1991, nosso amigo Bufunfa veio com idéia de montar uma 
banda Psycho no meio dos Punks 77, tipo assim, pra zuar contar nossas vivências e desgraças no meio 
da cena local do momento usando do pouco conhecimento teórico sobre música que tínhamos na 
época,  e ali mesmo em meio ao bururu nosso outro amigo Paulo Matos falou Ovos Presley piá...!!! E 
todos caimos na gargalhada...!!!, dae em diante foram inúmeras tentativas de formações mas só em 
1993 é que saímos da fase embrionária e começamos a existir como banda, ensaiando tocando e 
gravando.

- Como surgiu o nome Ovos Presley? Tem alguma História sobre isso?

O nome surgiu 1991 como dito na resposta anterior pelo nosso amigo Paulo Matos de forma nada 
racional nada calculada, mas lembro bem que foi em meio as matançaas de aula no Colégio Estudual do 
Paraná pois nas horas vagas alguns Punks que estudavam e por lá nessa época era meio ponto de 
encontro da turma antes de subir-mos pro largo da desorden...kkkkk

Mas um estudo aprofundado de forma formal quanto ao o do nome da bandade forma mais 
analógica nunca foi pensada de forma técnica, quanto ao nome mesmo acho que vai de interpretação 
de cada um, de cada momento, pode-se Rock Novo, Energia do Ovo no Rock, Alegria e Energia no Rock, 
ou simplesmente uma anomalia independente de receita...kkkkk

- A Banda Ovos Presley, é muito conhecida por ser uma das bandas mais antigas da cidade ainda 
na ativa, sabemos ao decorrer desses anos, já passaram vários músicos, você poderia citar alguns 
dos músicos que já passaram pela banda?

Vou tentar lembrar de todos, veio bem a calhar essa questão pois aqui em primeira mão para a 
revista Trajano Hells será citada todas as formações desde a fase embrionária, pois essa parte foi a 
mais é complicada foi a parte que tivemos que parar, para aprender realmente a tocar num curto 

espaço de tempo pois o nome corria contando histórias em citações pelos fanzines e revistas 
antes mesmo da banda começar a tocar realmente...kkkkk
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Acesse o  QR Code e 
confira no Spotify

Materia -  entrevista ovos presley

Fase Embrionária:  Paulo Matos, Bufunfa, Wallace Barreto, Ricardo Sid, Patéco, André Veio

1ª Formação: Ademir Wisbeck, Wallace Barreto, Ronaldo Nicolaico, Mateus Mouro

2ª Formação: Ademir Wiskbeck, Wallace Barreto, Daniel Kroker, Fábio Banks

3ª Formação: Ademir Wiskbeck, Wallace Barreto, Ian Resende, Fábio Banks

3ª Formação: Ademir Wiskbeck, Wallace Barreto, Ricardo Coxinha, Fábio Banks

4ª Formação: Ademir Wiskbeck, Wallace Barreto, Claudinei Rodriques, Rafael Melo

5ª Formação: Ademir Wiskbeck, Wallace Barreto, Claudinei Rodriques, Fábio Banks

Posso ter errado de forma cronológica ou com relação as formações mas acho que nenhum nome foi 
esquecido...hehehe  

- Quem nasceu primeiro o ovo ou a Galinha?

Eu particularmente acho que foi o Ovo veio primeiro, pois o ovo é uma célula e as células vieram da 
água e toda água veio a vida...kkkkkk

- Vocês estão planejando lançar um novo álbum? Estão criando novas musicas durante os ensaios?

Sim aos poucos estamos retomando os ensaios e começando a gravar, tanto que uma das músicas do 
próximo trabalho será lançando na nobre festa do Celo Baburdia, quanto ao resto é segredo até para nós 
mesmos...!!!

- Citem 3 bandas as quais vocês gostariam de ter a oportunidade de tocar em um festival juntos.

Reveren Horton , Cramps, Banane Metalic

- Quais são as influências da Ovos Presley?

Punk Rock, Rock ´a ´Billy, Jazz, Blues, Metal, Hillbilly, na real todos escutamos todas as vertentes do 
rock...cada qual focado em certos segmentos em particular em resumo somos ecléticos quanto o assunto 
é rock...

- Falem uma banda do Underground de Curitiba, que vocês curtem bastante.

Eu particularmente atualmente to curtindo muito é a banda Cigarras, não é por ser a banda de minha 
esposa, mas percebo que elas não estão só por estar e não fazer só por fazer elas vivem realmente o que 
tocam e escrevem de verdade, nunca vi uma banda só de mulher fazer o rock tão bem assim foda pra carai 
eu um orgulho eu digo isso, e sem protencionismo ou paternalismos kkkk

- Se vocês tivessem acesso a uma máquina do tempo, onde e quando iriam?

Anos 70,tocar com The Cramps em qualquer show deles

- Como seus familiares reagem as letras das musicas do Ovos Presley? Vocês já passaram por 
alguma situação de algum familiar repreendendo vocês pelas musicas terem palavrões

Uma vez meu pai me falou, "o instrumental eu acho bom mas as letras pegam um pouco pesado" as 
deu risada...kkkkk

Entrevista do Alexandre Buhler com Wallace Barreto, da banda Ovose do projeto UndeRockCwb

OUÇAM OVOS PRESLEY! EM TODAS AS PLATAFORMAS DE STREAM!
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Bolachas personalizadas para
 eventos e festas sob encomenda 

maribelledocesebolachas
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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

SEJA UM APOIADOR!
apoia.se/trajanorecords

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

APOIA.SE 
Leandro Marx
Danieli Aguiar
Paulo Pera
Renan Fossati

ANUNCIANTES:
92 graus
Shock Rock Rádio
Balbúrdia Records

Yuri Radio Itupava
Maribelle Doces e Bolachas


