LAURENT FILIPE
Trompetista, compositor e produtor

PERCURSO
Laurent Filipe, Nasceu em São Paulo, Brasil em 1962. Começou a tocar e gravar em Portugal aos
quinze anos de idade. Licenciou-se em Teoria e Composição Musical pela Universidade de Kansas
(E.U.A.) em 1985 e obteve uma pós-graduação em Composição Musical para Cinema pela Berklee
College of Music (E.U.A) em 1987. É doutorando em ciências humanas.
Atuou como líder do seu próprio grupo e como "sideman" em diversos clubes e festivais de jazz nos
E.U.A., Europa, Africa e Ásia.
Participou em sessões com figuras marcantes do jazz e apareceu frequentemente como convidado
especial de artistas como Mariza e Rui Veloso.
Recebeu o prémio "Art Farmer Performance Award" (E.U.A. 1985), o prémio de "Melhor Solista
1990" no Festival Internacional de Jazz de Guetxo (Espanha), onde o seu grupo recebeu também o
prémio de "Melhor Grupo". Em 1996 foi-lhe atribuido o prémio "Melhor Músico de Jazz" pelo
programa "Cinco Minutos de Jazz, RDP".
Colaborou ativamente como compositor e instrumentista na "Olimpiada Cultural Barcelona ‘92",
"Madrid Capital da Cultura" e "Lisboa Capital da Cultura'94", "Expo'98" e "Porto 2001".
É autor de um extenso reportório nos campos da música tradicional, contemporânea, jazz e AfroCubano. Compôs a banda sonora do documentário "City at Night" (E.U.A.), a longa metragem "Porto
Santo", o espetáculo multimédia "Quadrofonia do Tempo" e música para teatro que inclui as obras
tais como "Sebastião o Menino Rei", encomendada pela Expo'98. "Augaciar, Viagem ao Fim do
Milénio", o musical "Mulheres ao Poder", etc.
Trabalha atualmente com as seguintes formações, das quais é autor: "Duo Iberia", "Homenagem a
Chet Baker", "The Song Band", o sexteto "Mingus e Mais", o quarteto "Flick Music" a "Swing City
Orquestra", orquestra que serviu de suporte a Rui Veloso e o mais recente "Ar Trio".
Mantem uma atividade regular como compositor, produtor, orquestrador, trompetista e
conferencista em Portugal e no estrangeiro. Exerceu entre 2010-13 as funções de diretor geral do
Musibéria Centro Internacional de Musicas e Danças do Mundo Ibérico de Serpa
(www.musiberia.com.pt).

MAIS INFORMAÇÕES EM:
http://www.laurentfilipe.com/pt-PT/bio.aspx

