Duo Mitre

Com uma afinidade musical singular, as irmãs Luísa Mitre (piano) e Natália Mitre
(vibrafone e percussão) vêm ganhando destaque na cena brasileira, com
performances marcadas pela musicalidade e excelência artística.
Luísa e Natália tocam juntas desde o início de suas carreiras musicais, ainda na
infância, tendo formado diversos grupos ao longo de suas trajetórias, construindo uma
conexão musical intensa. Hoje, são figuras muito presentes em shows de diferentes
artistas de Minas Gerais.
O Duo possui um álbum lançado em 2021, "Seiva" (Savassi Festival Records) com
um repertório inteiramente autoral.

SHOWS:
Em apresentações ao vivo, além do repertório autoral, o Duo também interpreta temas
de grandes nomes da música instrumental brasileira, com destaque para a produção
feminina de criadoras como Léa Freire, Débora Gurgel, Tânia Maria, Clarisse Assad e
Chiquinha Gonzaga.
Após a estreia, em fevereiro de 2020, o Duo se apresentou em festivais como: Festival
de Jazz e Blues de Guaramiranga (Ceará), Sesc em Casa, Ziriguidum em Casa, Savassi
Festival, Memorial Instrumental, Circuito Instrumental (Circuito Municipal de Cultura de
Belo Horizonte), Festival Tiradentes Instrumental (Cultura e Gastronomia Pró-Tiradentes),
Praça Sete Instrumental, Integração Primaveras e FEMIBH (Festival de Música
Instrumental de Belo Horizonte).

OFICINAS:
Além dos shows, as musicistas do Duo Mitre possuem forte envolvimento com o ensino
da música, oferecendo também oficinas sobre percussão e piano brasileiro, além do
concerto-didático “Panorama de compositoras brasileiras da música instrumental”, no
qual apresentam obras compostas por mulheres de diversas gerações e estilos da música
instrumental brasileira, passando por compositoras do século XIX até os dias atuais,
tocando e comentando sobre o repertório.

ÁLBUM:
"Seiva", primeiro álbum do Duo Mitre, celebra a parceria musical da vida e dos
palcos das irmãs Luísa e Natália. O repertório, composto especialmente para o disco,
reflete a sonoridade própria do Duo, que é marcada pelo entrosamento e conexão
construída ao longo dos anos de convivência musical intensa e pela busca por
diferentes caminhos da brasilidade presente na bagagem musical das duas
compositoras. As composições presentes no álbum evocam memórias afetivas e
familiares que fizeram parte da vida musical das irmãs, além de homenagear a
presença criadora feminina na música instrumental.
O álbum tem participação da clarinetista israelense Anat Cohen, da violinista Carol
Panesi, da clarinetista Joana Queiroz e da multi-instrumentista Léa Freire.
"Seiva" foi ganhador do II Prêmio da Música Popular Mineira (2022) na categoria
"Melhor Álbum Instrumental".
Está disponível para audição em todas as plataformas digitais.

"Seiva" foi lançado em 2021 pelo
selo Savassi Festival Records.
Links abaixo:

Mais sobre o álbum

Clique para assistir aos videoclipes do álbum

SOBRE AS INTEGRANTES:
LUÍSA MITRE

Pianista, compositora e arranjadora. Seu piano é marcado por uma sonoridade
acurada, que equilibra o refinamento técnico da música de concerto e o balanço
da música popular brasileira.
Musicista premiada (“Prêmio MIMO Instrumental – 2018, “18o Prêmio BDMG
Instrumental” - 2018 em duas categorias: prêmio principal e "melhor arranjo",
“Prêmio Revelação no FIPS - Festival Internacional de Piano Solo” - 2018, “I
Concurso Jovens Solistas da OSMG”- 2010, dentre outros), possui os cursos de
Bacharelado e Mestrado em Música pela UFMG, percurso no qual vem
desenvolvendo constante pesquisa sobre a linguagem da música popular brasileira
em seu instrumento, área que também dedica seus principais trabalhos.
“Oferenda”, o primeiro álbum autoral da artista, foi lançado em 2018 pelo selo
“Savassi Festival Records”. O disco recebeu o “Prêmio Marco Antônio Araújo” 2019
(melhor disco instrumental autoral de Minas Gerais lançado em 2018). Com seu
Quinteto, apresentou seu trabalho autoral em festivais, como Rio Montreux Jazz
Festival, SESC Jazz, Instrumental SESC Brasil, Savassi Festival e MIMO Festival.
Luísa Mitre é também integrante do grupo de choro Toca de Tatu, que
completou 10 anos de carreira em 2021 e possui três discos lançados (Meu amigo
Radamés – 2013, Afinidade – 2017 e Toca de Tatu - 2021), com passagem por
diversos festivais dentro e fora do Brasil.

NATÁLIA MITRE
Natália Mitre é bacharel em
música com habilitação em
percussão pela UFMG e mestre em
performance musical pela mesma
instituição. Como baterista e
percussionista, atua ativamente
desde a cena de música popular à
música de concerto da cidade.
Venceu o Prêmio BDMG
Instrumental de 2021 com seu
trabalho no Duo Foz, recebendo
também o prêmio de "Melhor
Arranjo", além da premiação
principal. Nesse mesmo concurso,
em 2018, foi agraciada com o
prêmio de Melhor Instrumentista
da edição.
Desenvolve, desde 2017, uma
pesquisa sobre a performance de
música popular brasileira no
vibrafone, sobretudo na música
instrumental.
Como vibrafonista, integra o grupo Semreceita, o quinteto da compositora
Luísa Mitre e o sexteto do compositor Davi Fonseca.
Participa dos grupos Artur Andrés Ensemble e Bendito Jazz (com trio
Amaranto).
No formato de duo, integra o trabalho com a pianista Luísa Mitre (Duo Mitre) e o
Duo Foz, com o guitarrista PC Guimarães.
Com o Grupo de Percussão da UFMG apresentou-se na conferência internacional
de percussão PASIC 2014 em Indianápolis (EUA).
É integrante e fundadora do sexteto de berimbaus Arcomusical Brasil, com o
qual realizou concertos e oficinas na 1ª e 2ª Bow Music Conference (2016 e 2018),
em Durban (África do Sul).
Já tocou ao lado de André Mehmari, Célio Balona, Alceu Valença (com
Orquestra Ouro Preto), Léa Freire, Rafael Martini, Alexandre Andrés, Paulinho
Pedra Azul e Márcio Bahia.

CONHEÇA O TRABALHO DO DUO MITRE:
#EmCasaComSesc

(clique para assistir)

23º Festival Pró-Tiradentes

(clique para assistir)

Gravação álbum "Seiva"

(clique para assistir)

Circuito Instrumental

(clique para assistir)

Savassi Festival: Música Nova (com convidados)

(clique para assistir)

Mais vídeos em:
www.youtube.com/duomitre
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duomitre.com
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