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“A primeira vez quando vi Michi tocando fiquei intrigado,
porque ele tocava com suínge de João Bosco, Baden
Powell.” Chico César

Michi Ruzitschka é violonista de 7 cordas e produtor nascido na
Áustria. Formado pelo Berklee College of Music nos EUA,
mudou-se para o Brasil há 15 anos. É produtor do novo CD e
DVD "Estado de Poesia“ de Chico César, integra o Ricardo Herz
Trio, com o qual se apresentou em numerosas viagens pelo
Brasil, Israel, França, Inglaterra, na WOMEX 2012 (Grécia) e no
JAZZAHEAD 2013 na Alemanha, uma das mais conceituadas
feiras de jazz do mundo. Em 2018 lançou no Sesc Pinheiros, seu
primeiro disco solo intitulado “SP”, que resume suas principais
influências musicais vividas na metrópole paulista. Ritmos
nordestinos e estilos da fronteira do Brasil, tais como chamamé
e chacarera, música africana e o Jazz Manouche foram
referências para a criação das composições originais. O CD
conta com as participações especiais de Ricardo Herz (violino) e
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Alê Ribeiro (clarinete.) Além das músicas autorais, Michi
apresenta no show versões dos clássicos “A Flor e o Espinho” de
N. Cavaquinho, a obra-prima cabo-verdiana “Sodade” (eternizada
na voz de Cesária Évoria) e uma versão de "Sem Ganzá Não é
Côco" de Chico César. Em junho de 2018 apresentou seu
trabalho em turnê pela Alemanha e Áustria. Unindo múltiplas
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linguagens musicais com a tradição do violão brasileiro, Michi
vem desenvolvendo um estilo pessoal e único.
“Ruzitschka toca sambas com uma levada que nada fica a dever a
muito bambambã brazuca.“ LAURO LISBOA, Estado de SP, 2006
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LINE UP - Michi Ruzitschka Trio
No show Michi é acompanhado por dois grandes instrumentistas, Toninho
Porto no baixo e violão e Gugué Medeiros na bateria e percussão. A formação
de trio permite uma permanente interação musical no palco, dando destaque
para cada um dos integrantes durante a apresentação.

Toninho Porto
Baixo Elétrico/
Violão

Guegué Medeiros
Bateria/Percussão
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