
 

A CPSE apresenta: 
 
DANI BLACK: 30 DE JANEIRO DE 2016, 22H 
 

 
 
 

 
Dani Black: compositor, guitarrista de impacto e cantor de uma intensa beleza e 
potência vocal. São algumas das várias qualidades que preenchem uma das 
novas vozes de ponta da música brasileira, estatuto esse já reconhecido através 
das suas canções celebradas nas vozes de Ney Matogrosso, Maria Gadú ou 
Elba Ramalho. 
 
Filho da grande Tetê Espíndola, lançou em 2011 o álbum de estreia “Dani Black”, 
com a maioria das canções da própria autoria e uma regravação de “Comer na 
Mão” de Chico César - admirador confesso do trabalho de Black. 
 
Agora em 2015, e depois do lançamento digital do EP “Dani Black ao Vivo SP”, 
apresenta o seu segundo álbum de estúdio -“Dilúvio”. Com variações entre 



 

subtilezas e sobressaltos a cada faixa, escutados ao longo do disco, que passam 
pela abertura do disco com orquestra que dá logo lugar a uma potente fusão de 
funk e rock com a banda em “Areia”, a combinação de cordas e programações 
electrónicas de Conrado Goys em “Dilúvio”, ou os trompetes de Sidmar Vieira e a 
guitarra solo de Dani em “Seu Gosto”. Sem perder a unidade, há também a 
alternância de reggae e rock na dançante “Fora de Mim”, e a grande e imprevisível 
cartada no fim: o dueto com Milton Nascimento na canção mais pungente e 
reflexiva do álbum, “Maior”. 
 
Depois do estrondoso sucesso por terras de Vera Cruz, em Janeiro de 2016 edita 
o seu disco em Portugal, apresentando-se com uma tour nacional em diferentes 
salas espalhadas pelo país como na Culturgest, no Porto, São Luiz em Lisboa, 
entre outras.  
 
A CPSE Tavira de certeza que se vai deixar navegar por entre os diferentes ritmos 
deste tão vibrante “Dilúvio”! 
 
No próximo dia 30 de janeiro, um pouco depois das 22h, estaremos à vossa 
espera para receber Dani Black nesta sua primeira digressão por Portugal. 
 
 
Links para mais informações: 
 
Site oficial: http://www.daniblack.com.br/ 
Facebook: https://www.facebook.com/odaniblack 
 
 


