Release + Ficha técnica - Leandro Léo
Nascido em São Paulo Leandro Aparecido da Silva, artista de origem periférica
paulistana manifesta muito cedo seus talentos para a musica levantando os ares
da família para acreditar numa vida melhor e sair da pobreza, através das artes
o artista prodígio consegue mudar a vida de seus pais Maria Lucia de Sousa da
Silva nordestina, costureira e cabeleireira, José Pereira da Silva negro, indígena,
motorista de ônibus e paranaense, seu irmão Paulo Vinicius Aparecido da Silva
artista negro paulistano. Leandro em parceria com sua mãe realiza em sua
trajetória de maneira fantástica e múltipla artisticamente trabalhos no cinema, no
teatro, na TV e nos palcos do Brasil como cantor e ator, contemplando sete
anos de TV GLOBO, dez anos de TV Record entre novelas e séries. O motivo
pelo qual a família se mudou para o RJ quando Leandro ainda tinha 13 anos de
idade, foi para ficar em cartaz no teatro O Tablado.
Desde sua chegada o Rj se torna o acervo cultural de conhecimento do artista
realizando cursos, projetos culturais como Os Varandistas documentado no
canal Brasil, Coletivo Lá Vai Maria de teatro e música de rua sempre com a
intenção de expandir a expressividade de suas afinidade com as artes realiza a
turnê da cantora Maria Gadú como participação especial dos shows do primeiro
álbum da cantora tendo a oportunidade de cantar em NY, ES, ITA, POR e pelos
4 cantos do Brasil sua música de sucesso João de Barro que hoje abre os
caminhos do cantor, alcançando mais de 1 milhão de acessos no seu canal do
YouTube. 2014 lança seu primeiro álbum autoral “Parto” com direito a música na
novela da globo e de lá pra cá já foram lançados nove singles o que faz o artista
alcançar de maneira orgânica e independente muitos plays nas plataformas
digitais. Para 2022 Leandro quer alcançar novos ares e representar a
brasilidade de todos esses anos de carreira e experiência através desse novo
show com a produção musical do cantor em parceria com o músico Danilo
Moura.
Release - Músico Danilo Moura
Danilo Moura Baterista e Percussionista Paulistano iniciou seus estudos
musicais aos 13 anos, se aperfeiçoou em Bateria e Percussão Popular na
Escola do Auditório Ibirapuera, e na escola de música EMESP- Tom Jobim,
atualmente cursa bacharel de Bateria pela FIC (Faculdade Integrada
Cantareira).Danilo Moura foi percussionista da banda As Bahias e a Cozinha
Mineira, premiados em 2018 com o Premio da Música Popular Brasileira como
“Melhor Álbum de Canção Popular Brasileira” e “Melhor Banda”. Como baterista
integra o trio do cantor e compositor João Suplicy. O Músico fez parte da
Orquestra Brasileira do Auditório Ibirapuera, e realizou trabalhos importantes
com Zeca Pagodinho (Gravação CD | DVD Sambabook) Elza Soares, Rildo
Hora, Renato Braz, Nailor Azevedo “Proveta”, Sérgio Santos entre outros. Como
sideman acompanhou e gravou com diversos artistas, entre eles: Amauri
Falabella, Banda Rastapé, Luiza Possi, Palavra Cantada, Ney Matogrosso,
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Trupe Trupé, Liniker e os Caramelows, José Ricardo, Daniela Mercury, Lorenza
Pozza, Guilherme Moscardini, Trio Aroeira, Gabriel de Almeida Prado, programa
“Cantoras do Brasil e outros.
Release - Show - Ao Vivo
LEANDRO LÉO e DANILO MOURA revelam no palco um desses encontros de grande
afinidade musical que a vida é capaz de oferecer, os dois decidem depois de se
conhecerem através de amigos em comum a começar ensaiar e preparar um novo
repertório com a formação bateria, voz e guitarra. O processo criativo foi fluido e hoje os
dois apresentam o mais novo show da jornada de composições, releituras e apresentações
do cantor e compositor
LEANDRO LÉO.
Ficha Técnica
Leandro Léo - artista
Danilo Moura - artista
Joao Vancini - Direção de produção
fotografo
video maker
figurinista
maquiador
holding
carregamento
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