Gus & Vic
Gus & Vic são um duo carioca, formado por Gustavo Scanferla e Victoria Cosato, que
chama atenção com sua sonoridade sem amarras: do indie ao pop, passando por
influências do rock e do blues, surgem canções autorais que darão forma ao seu álbum de
estreia, previsto para 2018. Cantando em Português e em Inglês, eles se integram também
na composição, produção e finalização de cada música. O resultado é uma coleção de
singles de muita personalidade e que em pouco tempo já conquistou o público.
Ouça Gus & Vic: http://gus.vic.fm/go/gus-vic-spotify/
Desde o começo de 2017, as músicas autorais mostraram do que são capazes. Aliados a
produtores de renome no cenário nacional e internacional - entre eles Mario Caldato Jr.,
Ronaldo Lima e Diogo Strausz -, Gus & Vic lançaram sete músicas que deram um gostinho
do que vem por aí. Entre os destaques estão “Sixteen”, “We Know” e “I Promise I Won’t
Shoot”, esta última dona também de um clipe recém-divulgado. No total, elas somam mais
de 800.000 execuções nas plataformas de streaming de música e vídeo.
Assista “I Promise I Won’t Shoot”: http://gus.vic.fm/go/promise-video/
A receptividade online levou à presença de Gus & Vic em espaços do Rio de Janeiro e ao
Showlivre, em São Paulo, onde mostraram suas apresentações embaladas por uma banda
completa no palco. Em menos de um ano e meio em atividade, já foram quase 100 shows e
a participação do programa Na Veia, do Canal Futura, como banda residente. Esse
potencial chamou atenção de marcas diversas, com quem a dupla já realizou parcerias - é o
caso de Rider, T.T. Burger, Reserva, Capi, Myth, Radio Ibiza, Multiplan, Botswana, Cerveja
Sol, Cervejaria Jeffrey e Ancar Ivanhoe.
Coroando um 2017 recheado de novidades, o duo se apresentou pela primeira vez em
Nova York, onde realizou dois shows em casas do East Village e passou pelos estúdios da
OneRPM, no Brooklyn, para uma sessão de fotos especial. Agora, Gus & Vic seguem na
estrada e preparando o disco de estreia, além de outras novidades para 2018.
Acompanhe Gus & Vic:
Site oficial: http://gus.vic.fm
Facebook: http://facebook.com/gus.e.vic
YouTube: http://youtube.com/GusVic
Instagram: http://instagram.com/gus.e.vic
Spotify: http://gus.vic.fm/go/gus-vic-spotify/
Contato para shows: (21) 97281-2347
Assessoria de imprensa:
Build Up Media
contato@buildupmedia.com.br
(24) 99937-7203

