RENATO SIQUEIRA – Release

Renato Siqueira é baterista da banda It’s All Red, atualmente gravando o 4º álbum da banda, intitulado Motion.
Em 2012 a banda lançou o EP Citysick, terceiro álbum da banda, produzido de forma independente e masterizado nos
EUA pelo renomado produtor Alan Douches (que já trabalhou com Mastodon, Cannibal Corpse, Mariah Carey, Misfits,
Hate Eternal, entre outros) no West West Side Music, além de atuar como músico contratado para gravações (é
baterista do estúdio profissional de gravações Companhia Independente de Áudio em Porto Alegre, onde grava com os
mais variados artistas), shows e workshops.
O segundo álbum da It’s All Red, chamado “The Natural Process Of...” ultrapassou a marca de 110.000
downloads pouco mais de um ano após seu lançamento. Com isso, os dois álbuns da banda (o 1º álbum, chamado
Vicious Words From The Heart teve sua tiragem esgotada), juntos, ultrapassam os 180.000 downloads.
Em 2008, nas eleições entre os usuários do fórum do site www.batera.com.br foi eleito “Baterista Revelação”;
nas eleições de 2009, foi eleito em três categorias: (“Melhor Baterista” / “Baterista mais influente do fórum” / “Melhor
Vídeo”, com os Studio Diares da banda It’s All Red); e em 2010 ficou em segundo lugar como “Melhor Baterista” e em
primeiro com “Melhor Tópico”.
Participou de workshops em diversas cidades, sendo o único baterista a se apresentar na 1º Feira de Música do
RS em 2009, e também dividiu o palco com bateristas como Lufe, Fernando Schaeffer, Natálio Alves, Ébano Santos, Zé
Montenegro, Térbio Hilgert, Dudu Portes, Mauro Tarakdian, Eduardo Baldo, Alexandre Aposan, Jean Montelli e outros;
trabalhou na organização e produção do 1º Festival Odery/Modern Drummer, etapa Porto Alegre; foi colaborador da
revista Modern Drummer e colunista do site www.batera.com.br.

Também atua prestando consultoria às empresas que o apóiam, tendo inventado a caixa Air Control System,
lançada pela Odery Drums, com “reviews” positivos em todas as revistas especializadas do mundo; escreveu o manual
de instruções do pedal duplo Odery Privilege (ainda não lançado) também da Odery, e prestou serviços de consultoria
de mercado para duas grandes importadoras do Brasil, além de fazer testes em produtos para as empresas que o
patrocinam (Liverpool, Evans, Puresound, Odery, BMA e Teto-Preto).
Em 2012 foi uma das atrações nacionais do 3º Encontro de Bateristas em Timbó/SC.
Site: www.itsallred.com

Algumas resenhas do CD Vicious Words From The Heart:

Revista Roadie Crew - edição nº 110, página 51: “...o grupo gaúcho vai muito além do metalcore que
apregoa fazer, mostrando muita criatividade e grande competência musical ao longo de 11 faixas que trazem
bem mais do que a porradaria crua e repetitiva do gênero: melodias surpreendem, backing vocals pra lá de
criativos surgem do nada e dão uma cor toda especial às músicas e, para completar, o batera é um verdadeiro
demônio nos dois bumbos...”
Revista Horns Up – nº 2 (www.hornsup.net): “...o batera Renato Siqueira exerce sua função de maneira
bastante meritosa, em detrimento de não se ater ao óbvio e ao comum. Sua perícia, criatividade e versatilidade
realmente impressionam...”
Revista Modern Drummer Brasil, edição de fevereiro/2008 (nº 63): "...na bateria, o bom desempenho de
Renato Siqueira fica explícito nas velozes THE ARRIVAL OS AGES e HEEL, ANYTIME. Destaque para as
diversas aplicação de A PARTY..."

Matéria no jornal Zero Hora (Grupo RBS, afiliada da RBS – maior jornal do Estado)

Anúncio Meinl Cymbals na Revista Música & Mercado (2012/2013)

Matérias na Revista Modern Drummer

Sites de empresas - Patrocínios

