ALFREDO BUENDÍA, (SÉBASTIEN VAUTELIN, nascido em CHARTRES-FRANÇA,
o 23 de dezembro 1975) começou de tocar jazz no estilo dos
crooner das décadas dos 30 e 40 em Toulouse em 2010. Foi depois
de ter trabalhado como professor e para ONGs francesas e
internacionais, depois de ter estudado matemáticas, inglês e
terminando com um mestrado em liguística, que quis se dedicar à
música, decidindo interpretar as canções que ele gostava de ouvir,
acompanhado do seu trompete.
Chegou em março 2012 no Rio de Janeiro e já realisou, alem das
inumeraveis apresentações na cidade, mais de 100 shows em dois
anos ! Esse grande sucesso deve-se não somente a uma constante qualidade nas
apresentações do artista mas também ao repertório encantador que muitas pessoas
conhecem e adoram.

O REPERTÓRIO escolhido por Alfredo vai dos anos 30 ao anos 60, abrangendo os
swings no estilo de Ella Fitzgerald com Louis Armstrong, indo para as interpretações
de Frank Sinatra e Nat King Cole, tendo também um lado mais
intimista, inspirando-se no trompetista e cantor Chet Baker. Boleros,
bossa novas e músicas francesas também fazem parte desse
repertório, tocando os sucessos internacionais que tanta gente adora
até hoje : lindas e imortais músicas que tocam o coração das
pessoas. As escolhas que ele faz, sempre seguindo a mesma linha de
qualidade nas músicas, são principalmente interpretações com
arranjos clássicos do jazz, dando o primer lugar aos contrabaixos,
pianos e guitarras tocados no estilo da época.

A DISCOFRAFIA do Alfredo consta com dois albums, gravados na França e no
Rio de Janeiro : « Jazz Ballads » e « Jazz Melodies », e em maio 2014 o terceiro «
Jazz'n Breakfast – Tea for Two ». As músicas interpretadas com voz e trompete são
baladas românticas típicas desse repertório de crooner, oferecendo uma música
relaxante com solos de trompete melódicos, e swings cujos ritmos alegram o dia.

SHOWS : mais de 100 apresentações no Rio de Janeiro em dois anos !
A maioria das apresentações que Alfredo faz são para aniversários, casamentos,
inaugurações, coqueteis, restaurantes et clubes no Rio e região. Lugares como o Uniko,
o Moinho Arte Café, Crustô, Passeio das Artes, e outras apresentações ao vivo nos
lugares onde se toca jazz, e para empresas (veja aqui).

NA IMPRENSA – WEB.
Aqui alguns links onde se fala de Alfredo Buendía :
http://portaldejornalismo-rj.espm.br/profissao-artista-de-rua/
http://www.oguialegal.com/divulga-bistro-alemao.htm
http://www.amy-amy.com/?amy=video&v=59NT1WMCJWE
http://paraserfelizhoje.blogspot.com.br/2012/05/doces-surpresas-alfredo-buendia-e.htm
l
http://umarosacomqualqueroutronome.blogspot.com.br/2013/02/alfredo-buendia.html
http://www.frequency.com/video/jazz-crooner-alfredo-buendia-rio-de/55879829
http://www.bistros.com.br/blog/destaques/circuito-das-artes-no-jardim-botanico-com-m
uita-cultura-e-otima-gastronomia/

http://www.radar55.com/noticia/rio_de_janeiro/gastronomia/happy_jazz_hour/9454.ht
ml
Em francês
http://www.linfospectacle.net/annuaire-concert-spectacle-musique-danse-theatre-12-99
99.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/04/13/1058116-blagnac-alfredo-trompettiste-sur-l
e-marche.html

