Quarteto TAU
Quarteto de violões brasileiro com dois CDs lançados, "Brasileiro" em 2007 e "Cordas Brasileiras" em 2011
pelo selo Delira Música com produção de Paulo Bellinati e textos de Egberto Gismonti.

Breno Chaves realiza recitais, concertos com orquestra e master classes nas principais capitais brasileiras, em cidades da América Latina e nos Estados Unidos. Participou do Festival Sesc Internacional de Violão,
Festival Villa Lobos e Festival Internacional de Música
do Pará. No exterior, destacam-se a premiação no IV
Concurso y Festival de Guitarra de Havana, no Festival
de Guitarra de Montevidéu e, nos Estados Unidos a
participação nas séries Guitarists of de World, Friends
of Music,The American Guitar Society Concerts Series
e Forth Worth Classical Guitar Society. Foi finalista do
Prêmio Sharp de Música (1996) e recebeu o Prêmio
Carlos Gomes da Secretaria de Cultura do Estado de
São Paulo, pelo CD “Antique”. Gravou este e outros
quatro CDs, entre eles Forrobodó, lançado na Europa
pelo selo ECM.

José Henrique de Campos é Mestre em Música
pela Unesp e Bacharel em Violão pela USP, integra o
Quarteto TAU de violões, grupo com o qual gravou o
CD "Brasileiro". Realizou vários cursos de especialização no Brasil e no exterior, com destaque para o 24°
Festival de Brasília e o 34° Festival de Inverno de Campos do Jordão. Foi o vencedor do Iº Concurso Nacional Dilermando Reis e do Concurso Souza Lima, categoria Música de Câmara. Participou do I° Intercâmbio
Brasil-França, conquistando bolsa de estudos na Ècole
de Musique du Tregor, em Lannion. Lá, realizou concertos em várias cidade francesas. Atualmente é diretor
pedagógico do Projeto Guri, da Secretaria de Cultura
do Estado de São Paulo.

Daniel Murray é considerado um dos mais talentosos violonistas de sua geração. Mestre em técnicas estendidas ele desenvolve não só uma ativa carreira como
intérprete elegante, de incomparável sonoridade; mas
também como arranjador minucioso de atmosferas insólitas, e compositor irrequieto de cenários sonoros os
mais diversos, que ele transporta para o violão.
Daniel Murray atua no limiar e em trânsito entre dois
universos : o erudito e o popular. Suas composições e
interpretações refletem esta experiência múltipla e contemporânea característica de nossos tempos.
Saber mais (link)

Vitor Garbelotto, vem se firmando no cenário
musical brasileiro com um dos novos talentos da atual
geração de violinistas. Seu primeiro trabalho solo Radamés Gnattali – Integral para Violão Solo tem sido muito
bem recebido pelo público e pela crítica especializada.
Em 2010, Vitor recebeu o prêmio Revelação em Música
Erudita da APCA (Associação Paulista de Críticos de
Arte) e indicação para o Prêmio da Música Brasileira,
na mesma categoria. Garbelotto é bacharel em Música
pela Unicamp; atualmente estuda Teoria e Harmonia e
também ministra aulas de violão.
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