Tudo começou em meados de 1998, no Vale do Sana, distrito de Macaé – RJ.
Inspirada pelos ritmos nordestinos, a banda Raiz do Sana se propôs ir muito além,
fazendo uma fusão dos xotes, xaxados, maracatus e baiões com outros ritmos e
elementos, como o rock, a salsa, o samba, e o soul.
Foi a partir dessa autêntica mistura, que o grupo desenvolveu como marca
registrada uma sonoridade própria e inconfundível, com apresentações envolventes
e repertório dançante, contendo canções autorais e a fina flor da música regional
brasileira, interpretadas por músicos inspiradíssimos.
Já no início de sua trajetória, o Raiz do Sana recebeu o prêmio SESI de
cultura, na categoria música. Em abril de 2000 a banda lançou seu primeiro CD,
totalmente autoral e independente, com grande repercussão, adquirindo um enorme
número de seguidores.
Após conquistar o púbico carioca, estava na hora de voos mais altos. Em
abril de 2001 a banda se apresentou pela primeira vez em São Paulo e em
dezembro do mesmo ano a música Pedro Mila foi eleita pelos forrozeiros paulistas
como a melhor do ano.
O segundo CD, Cabeça D'água, também com composições próprias, foi
lançado em agosto de 2002 com muito sucesso. A partir daí foram também
acontecendo shows em outras praças, como Vitória e Belo Horizonte e a banda
seguiu conquistando cada vez mais adeptos do seu som autêntico e original.
O terceiro CD, ‘3’, foi lançado também de maneira independente em
dezembro de 2005. Mais um sucesso. Nesse disco a influência de outros ritmos e
sons como o maracatu, o reggae, o rock e o samba ficou mais evidente, acentuados
por timbres de guitarra.
Em 2009 a banda lançou seu quarto trabalho, o DVD “Raiz do Sana Ao Vivo”,
uma retrospectiva dos maiores sucessos. O show vibrante foi gravado na Fundição
Progresso e contou com a participação especial de Elba Ramalho e Marcelo D2.
Em dezembro de 2011 o Raiz do Sana realizou a sua primeira turnê
internacional, com shows na Itália, Portugal, França, Holanda e Alemanha. Em
outubro de 2012, nova ida à Europa, com shows nos mesmos países.
Atualmente a banda se prepara para lançar o quinto álbum, que vai se chamar
‘Fio da Navalha’. O disco, que foi financiado através de “crowdfunding”, será
composto de 12 faixas (todas músicas próprias e inéditas) e promete ser o melhor.
Além disso, vai contar com as participações especialíssimas de Geraldo Azevedo,
Baia, Carlos Malta, Helio Bentes, Nissin e Chris Mourão.
Com 15 anos de carreira, a banda já se apresentou em diversos eventos
importantes e em casas de shows de renome, muitas vezes dividindo o palco com
artistas consagrados. Recentemente alcançou mais uma marca significativa: 1.100
shows realizados. A cada dia agrega uma média impressionante de seguidores em
seus perfis nas redes sociais, sendo considerada uma das mais conceituadas bandas
de forró pé-de-serra do Brasil Por onde passa, o Raiz do Sana deixa uma atmosfera
de amor, paz e muita alegria e tem o orgulho de levar música de qualidade para seu
público. O show? Contagiante, dançante, emocionante, vibrante, hipnotizante;
imperdível!!
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A Banda

Tati Veras | Voz
Impressiona com sua energia contagiante, o timbre de voz único e a força de suas
interpretações. Seu carisma inconfundível é uma das marcas registradas da banda.

Elysio | Baixo
Poeta, compositor, músico, pintor. Artista completo e de talento raro. Mentor e
principal compositor da banda. Traduz a beleza do Sana em belíssimas canções,
além de ser um excelente instrumentista.

Rodrigo Ramalho | Sanfona
Surpreende com sua musicalidade, solos pontuais e frases inspiradas, intensificando
e dando um colorido às mensagens trazidas pelas canções.

Léo Oliveira | Cavaquinho e Guitarra
Solista que prima pela criatividade, tem como principal influência o rock.

Frank Furtado | Zabumba
Dançante e cheio de energia, encanta a todos com seu carisma e alegria. Sua
pegada na zabumba é única.

Raphael Rabello | Percussão
Com seu estilo “várias mãos”, implementa dinamismo e é um dos principais
diferenciais nos arranjos.

Rodrigo Bucair | Percussão
Talento puro, mão velozes; trouxe com ele o tempero dos instrumentos de pele.
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Discografia

Raiz do Sana | Abril de 2000
O marco inicial. Foi essencial para que a banda alavancasse de vez a carreira. Muitos fãs ainda
consideram esse como o melhor disco, pois quase todas as músicas fizeram enorme sucesso.
‘Catarina’, ‘Pedro Mila’, ‘O Beijo’, ‘Ave de Sol’, ‘Procê’ e ‘Forró do Jamil’ são as mais conhecidas.

Cabeça D Água | Agosto de 2002
O lançamento do CD ‘Cabeça D Água’ também foi um sucesso e o show de lançamento contou com
a presença de mais de 2.000 pessoas. As canções são lindas, assim como os arranjos. O disco abriu
mais portas e mostrou a evolução musical do Raiz do Sana. As músicas mais pedidas até hoje pelo
público são ‘Estrela Alpha’, ‘Telepática’, ‘OVNI’ e ‘Trajetória de Mutantes’

Raiz do Sana ‘3’ | Dezembro de 2005
3.000 pessoas foram ao Circo Voador no dia 10 de dezembro de 2005 prestigiar o lançamento do
terceiro CD do Raiz do Sana, que nessa altura já era uma banda reconhecida nacionalmente. Nesse
disco, a influência de outros ritmos, como o maracatu, o rock e o soul ficaram mais evidentes. As
principais músicas são ‘Espiral’, ‘Nômade’, ‘Façanha’, ‘Andando na Noite’ e ‘Fluxo’

DVD ‘Raiz do Sana Ao Vivo’ | Setembro de 2009
Gravado e lançado na Fundição Progresso, o DVD ‘Raiz do Sana Ao Vivo’ traz para o público os
maiores sucessos do Raiz do Sana, além de regravações, como ‘Festa do Interior’ (Moraes Moreira) e
‘Olha pro Céu’ (Luiz Gonzaga). Nesse álbum a banda ainda teve o prazer de contar com duas
presenças ilustres: Elba Ramalho em ‘Plantio de Amor’ (de Dominguinhos) e Marcelo D2 em
‘Saudades do Futuro’, composição de Mestre Elysio e inédita até então.
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Links:
Facebook: https://www.facebook.com/raiz.dosana?fref=ts
Twitter: www.twitter.com/raizdosana
Site: www.raizdosana.com.br

Contato: Raphael – 21 7848-3682 / 9995-7644 / 3507-7644
contato@raizdosana.com.br
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