
 

Concerto 
 

Andres Pancho Tarabbia + Yosune + Geraldo 
Andrés Tarabbia Pancho - Percussionista, convida a Compositora e Intérprete Yosune e o 

Violoncelista Geraldo para um concerto intimista. 
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Desde pequeno assistiu nos bairros negros de Montevideo ao Candombe (ritmo afro-Uruguaio), 
aprendendo aí a tocar esse ritmo tradicional; 

1984 Estuda na escola de música de Maldonado (Uruguay); 
1988 Vai para o Brasil “rio-Bahia” onde aprende ritmos 
tradicionais brasileiros; 
1991 Viaja para Espanha e incursiona na música flamenga, 
tocando 2 anos com o grupo “Sueño Andaluz”; 
1998 Estuda em Cuba música folclórica do país, com o mestre 
Daniel Rodrigues Ibellis e com o grupo “Yoruba Andabo”; 
2002 Viaja para África (Guiné-Conacry) e faz um curso com o 
mestre “Arafan Toure” (djembe-dns); 
Colaborou, tocando e compondo, com o centro de dança do 
Porto e com o Ballet Teatro do Porto; 
Atuou no festival de jazz de Guimarães com “Maria Sehneider”; 
2004 Colaborou com Walter Hidalgo (Tango Argentino); em cd e 
live2003 a 2006 Fez parte da Orquestra de Jazz de Matosinhos, 
onde tocou com músicos como Carla Blay, Bob Berg, Mark 
Turner ,Maria Rita,Mayra Andrade, Kiko Freitas.  
Fez parte integrante do grupo “Son Siete” Música Fusão Latina; 
Foi formador num curso de Percussão (instrumentos reciclados) 
para a Câmara Municipal de Matosinhos; 
Em 2009 frequentou o curso de Animador Musical, inserido no 
Serviço Educativo da Casa da Música, leccionado por 
individualidades de renome internacional como Sam Mason, Tim 
Steiner e Paul Griffiths; 
Participou na gravação da banda sonora para o filme: “Uma 
Aventura na Casa Assombrada” do realizador Carlos Coelho da 
Silva; 
Fez parte do grupo Semente, onde participou no lançamento do 
primeiro DVD de apresentação deste trabalho: “Capitulo 1: 
Risomá”; 
Atualmente faz parte do grupo EXPENSIVE SOUL, e criador do 
projeto RETIMBRAR, grupo de desenvolvimento e inovação de 
instrumentos tradicionais portugueses, (inserido na Casa da 
Música no Porto e Junta de Freguesia de Espinho); trabalha no 
Espetáculo Grito dos tambores” na viagem medieval, como 
compositor, diretor. Colaboração Desde 1994 reside em 
Portugal, colaborando com músicos como: 
Hermeto Pascoal, Dulce Pontes, IVE, Clã, Santos e Pecadores, 

Raul Marques e os Amigos da Salsa, Vozes da Rádio, OliveTreeDance, André Sarbib (pianista e 
compositor), Miguel Braga (pianista e compositor), Manuel de Oliveira, Fernando Girão, Ricardo Fabini 
(guitarrista e compositor), Tónico Goulart, Wanda Stuart, Paulinho Lemos e Paulo Gomes (pianista) 
entre outros. 
 



 

 
 

Yosune 
 

Cosmopolita e eclética, Yosune é uma cantautora Venezuelana atualmente em Portugal 

 

Compõe com seu Cuatro (instrumento tradicional Venezuelano) e incorpora na sua na sua 
música tons e sonoridades sul americanas e folk music. 

 
Depois de apresentar seu primeiro álbum como Yoyo Borobia, retoma o seu nome para apresentar 
seu lado mais emocional e teatral, escolhendo um repertório cada vez mais reivindicativo, com uma 
sonoridade acústica e arranjos de cordas para suas composições e histórias. 
O seu primeiro single “Azul” estará disponível ao público em Maio de 2021. 

 
Yosune foi selecionada na rede europeia de novos talentos INES (Innovation Network Of European 

Showcases) como #talent 2020. 
 

https://www.seivabruta.org/artistas-da-seiva-bruta/yosune

