"Um verdadeiro virtuose do violão..."
Revista Concerto (Viena)
"...possui uma técnica capaz de qualquer coisa e ainda um som bonito para
completar"
Classical Guitar Magazine (Londres)

RELEASE

Vencedor de diversos concursos nacionais e internacionais de violão, formado pela
Universidade de Música de Viena (Universität für Musik und darstellende Kunst
Wien), com especialização na Accademia Musicale Chigiana (Siena, Itália) e
doutorado (PhD) sobre improvisação musical, Luis Leite é um dos violonistas de
maior destaque da cena instrumental brasileira.
Possui 3 discos autorais e intensa atividade internacional, tendo já se apresentado em
mais de 20 países. Viveu por uma década em Viena (Áustria), e retornou ao Brasil
assumindo a cátedra de Violão da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde é
responsável pelo programa de Bacharelado em Violão. Tem se apresentado em
festivais e teatros por todo o país, ao lado de artistas como Yamandu Costa, Hamilton
de Holanda, Mônica Salmaso, entre outros.

BIOGRAFIA

Luis Leite nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, numa atmosfera familiar musical. Seu
avô, um músico amador que tocava violão todos os dias, o ensinou os primeiros
acordes. Seu pai e tios também tocavam regularmente, e o violão era o instrumento
que congregava todos ao redor da música.
Com interesse em variadas vertentes musicais, Luis navegou desde cedo por
diferentes estilos, do chôro e do jazz à música clássica, começando a se apresentar
profissionalmente aos 14 anos com o Grupo Camerístico de Violões.
Estudou violão na UniRio e aos 19 anos, após receber o primeiro lugar em concursos
nacionais de violão, se especializou na Accademia Musicale Chigiana (Siena, Itália).
Posteriormente mudou-se para Viena, onde viveu por uma década, recebendo os
diplomas de bacharel e mestre pela Universität für Musik Wien, sob a orientação do
renomado violonista Alvaro Pierri.
Durante seu tempo residindo na Europa, Luis recebeu o primeiro lugar em concursos
internacionais de violão, como no John Duarte International Guitar
Competition (Rust) e no Ivor Mairants International Guitar Competition (Londres).
Retornou ao Brasil assumindo a cátedra de Violão da Universidade Federal de Juiz de
Fora, onde desde então coordena o programa de Bacharelado em Violão. Em
sequência concluiu seu Doutorado (PhD) em Música pela UniRio desenvolvendo
pesquisa sobre novas linguagens de improvisação musical. Foi também vencedor do
XI Prêmio BDMG Instrumental em Belo Horizonte.
Luis gravou os discos autorais 'Mundo Urbano', 'Vento Sul' e 'Ostinato' e realizou
gravações de violão solo para diversas redes de televisão, como a Radio Television
Española (TVE), ORF Austria, SESC TV, TV Brasil, etc.
Com intensa atividade internacional, Luis já se apresentou em mais de 20 países. No
Brasil, tem se apresentado em diversos festivais e teatros do país.

