ENDORSEE KLEBER AMORIM
Kleber Amorim leciona desde 2006 e é proprietário e professor da escola de música E-Brasil, referência em ensino
musical no litoral norte de São Paulo.
É criador e regente da Orquestra de Baterias E-Brasil que alcançou grande repercussão nacional,
apresentando um grupo de aproximadamente 30 bateristas tocando composições próprias.
Em seus trabalhos como músico profissional, Kleber Amorim, tocou com artistas como: Edu Falaschi (Angra,
Almah), o astro do rock japonês Eizo Sakamoto (Anthen, Animetal e Jam Project), Almir Clemente, Maurício Sahady
e J.J.Jackson, tendo se apresentado em todas regiões do Brasil além de alguns países da América do Sul e Europa.
Em 2014 Promoveu em conjunto com a baterista Bia D`Ávila o evento Drums For Change arrecadando
$2.000,00 dólares para a instituição internacional Feed My Starving Childrem.
Kleber é um artista patrocinado pela maior fabricante de baterias do mundo, a japonesa Pearl, onde além de
músico desempenha a função de especialista de produtos tendo ministrado diversas clinicas, workshops e palestras
pela empresa.
Além de seus trabalhos como regente da Orquestra de Baterias e professor, também atua como músico
contratado para apresentações ao vivo ou estúdios de gravação em diversos estilos musicais.
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Formação
IP&T Instituto de percussão e tecnologia – EM&T (Escola de música e Tecnologia).
Music & Business, Mercado fonográfico brasileiro – MAB (Mercado Artístico Brasileiro).
Oficina técnica itinerante - Bateria – Conservatório Tatuí.
Masterclass “gravando” Bateria – Estúdio FX.
Oficina de musicalização para professores – Conservatório Musical Bethoven.
Master Class “Varios ritmos de um mesmo Mundo” – EM&T.
Prêmios
- ProAC 22 CD inédito - Governo do Estado de SP (2011/2012)
- I Mostra Paulista de Bandas - Cena Musical Independente - Governo do Estado de SP (2008)
- Concurso sul-americano Sony Experience do canal ANIMAX SONY (2008)
- Melhor Banda no Festival do Ensino Médio do Litoral Norte (2000)
- Melhor Banda no IV Fest'Juv (1998)
Mídias sociais
Face: Kleber Amorim
Instagram: @kleberamorimdrummer
Site: kleberbamorim.wixsite.com/kleberamorim
Contatos
Kleberbamorim@gmail.com

