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Pedro Mamede fala da potência e das inovações tecnológicas dos
cajons FSA
O carioca Pedro Mamede é um dos bateristas e percussionistas de alto
potencial no mercado nacional da música. Ao longo de 15 anos, o
músico conquistou o seu espaço e fortaleceu sua marca com artistas
importantes do país.
Cantores de sucesso solicitam com assiduidade a presença do
baterista em seus espetáculos &ndash prestígio que o faz ser um dos
proﬁssionais mais requisitados da atualidade. Mas o reconhecimento
de Pedro não se estende apenas em shows, também prevalece nos
estúdios.
Há dois anos, Pedro incluiu os cajons FSA em suas apresentações.
Com os instrumentos, ele conta que conquistou um som potente e
com um acabamento acrescido de detalhes.
"Procurava por um som com pegada e um instrumento com
acabamento impecável. Encontrei nos cajons FSA tudo que eu queria.
Um instrumento que possui inovações tecnológicas e um sistema de
captação dupla. Além disso, o cajon é extremamente funcional, o que
facilita a vida em todas as gigs!
A cada gravação percebo o quanto o som do cajon é potente e limpo.
Minhas gravações para várias trilhas sonoras de novelas contaram
com o som do cajon junto com o bongô de praia e as cajongas,
instrumentos que só abrilhantaram o meu trabalho.
É um prazer ser do time da FSA. Sigo meu caminho com a marca, que
oferece esse cajon com um som da mais alta qualidade". (Pedro
Mamede, percussionista e baterista)
Projetos
O som de Pedro esteve presente em muitas trilhas sonoras de novelas,
e em uma peça de teatro. Exemplos são: Amor à Vida, Salve Jorge,
Fina Estampa, Malhação, Aquele beijo e uma produção musical com
Leoni para a peça &ldquoAlucinadas&rdquo, que contou com a
participação de Frejat, Hebert Vianna e Léo Jaime.Atualmente, Pedro
está envolvido em projetos com artistas de grande destaque como,
Oswaldo Montenegro, Sidney Magal, Marjorie Estiano, Liah Soares e
Isabella Taviani.
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