
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Filippe Dias	
 
Atualmente com 30 anos, Filippe Dias figura entre os mais renomados 
guitarristas brasileiros da nova safra, e é reconhecido como um dos grandes nomes do 
blues nacional da atualidade.  
Tocou por algum tempo na noite e logo passou dos botecos e pubs para palcos maiores, 
sendo posteriormente selecionado para integrar o elenco do reality musical Geléia do 
Rock, da Multishow, ficando entre os finalistas do programa. 
 
Em 2016, lançou seu primeiro disco, Borderliner. Com produção de Amleto Barboni, 
o trabalho autoral, que figurou em algumas listas de melhores álbuns do ano, contou com a 
participação do organista austríaco Raphael Wressnig, além de grandes nomes do cenário 
do blues nacional, como Adriano Grineberg, cujo quarteto integrou nesse 
período. Paralelamente, viajou pelo Brasil com a banda de rock nacional Rotação Inversa, 
abrindo shows de nomes como Titãs, Paralamas do Sucesso, Nando Reis, Zeca Baleiro e 
Frejat, entre outros. 
 
Em 2017, com apenas 3 anos de carreira profissional, foi finalista do Prêmio Profissionais 
da Música nas categorias Criação - Artista de Blues e Criação - Arranjador, ao lado de 
alguns dos maiores nomes da história do blues nacional. Também produziu a trilha sonora 
do show Piadas Curtas, do comediante Patrick Maia, com quem já havia contribuído na 
produção de trilhas e vinhetas para seu podcast Porcos Voam, e ao longo do ano vem 
contribuindo com diversos artistas na produção e gravação de guitarras, com destaque 
para sua participação no mais recente trabalho do artista britânico Nightmares on Wax/DJ 
E.A.S.E., ao lado de músicos da Nômade Orquestra, a convite da Red Bull Station. 
 
Em 2018, é novamente finalista do Prêmio Profissionais da Música em duas categorias – 
desta vez, nas categorias Artista de Blues e Som de Rua. Ao longo deste ano, esteve em 
turnê com o comediante Patrick Maia, executando a trilha sonora de seu novo show, 
Piadas Curtas, participação registrada no novo DVD do comediante, a ser lançado no 
Netflix em 2019. Também lançou, ao lado da cantora santista Dani Vellocet, 'Amores’, 
disco que conta com arranjos do músico e uma música de sua autoria, trabalhando ao lado 
de Adriano Cintra (Ex-CSS), Diogo Strausz e Rogério Flausino (Jota Quest). 
 
Seu trio, Filippe Dias Trio, passa a ser referência na cena Paulistana, angariando 
seguidores por todo o país. Em agosto desse ano, lançou 'Live Sessions', primeiro disco 
do Trio, produzido, gravado e mixado pelo próprio artista. 
À frente de seu Trio, integrou, ao longo do segundo semestre de 2018, o line-up de 
importantes festivais, como o Vale Music Festival (MG), O'Malley's Blues Festival, Festival 
Tales From The Blues, em Tremembé, e o Festival de Blues de Jacareí. 
 
Em 2019, conquista o Prêmio Profissionais da Música, vencendo na categoria Artista de 
Blues, e esteve presente em grandes festivais, como o 14o Festival Internacional Ilha Blues 
e o 1o Jazz na Serra, em Santo Antônio do Pinhal. Em outubro, integra o line-up do Rock in 
Rio 2019, acompanhando Dani Vellocet. 



Filippe Dias Trio ao vivo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zD3TiHS-miQ&t=194s 
https://www.youtube.com/watch?v=vjYytqLGwmY 
https://www.youtube.com/watch?v=LXhX8kKsZLk 
https://www.youtube.com/watch?v=Hh7FfFlZtZE 
https://www.youtube.com/watch?v=GFplYEZbvg8 
https://soundcloud.com/filippedias/sets/filippe-dias-trio-live-sessions/s-96GFW 
 
Mais vídeos em 
www.youtube.com/FilippeDias 
 
Álbum ‘Borderliner' no Spotify 
www.smarturl.it/BorderlinerSpotify 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Informações adicionais 
Para vídeos, fotos e clipping, acessar: 
- www.filippedias.com.br  
 
Links relevantes: 
Live Sessions: https://soundcloud.com/filippedias/sets/filippe-dias-trio-live-
sessions/s-96GFW 
Spotify: http://smarturl.it/BorderlinerSpotify 
Fanpage: www.facebook.com/FilippeDiasGuitarrista 
YouTube: www.youtube.com/FilippeDias 
Instagram: @Filippe_Dias 
 

 
 
 
 
 

Contato 
(11)98489-3472  

contato@filippedias.com.br 
www.filippedias.com.br 


