ENTREVISTA

FABIO
SANTINI
E AS S I M . . .

Músico profissional a mais de 25 anos,
Fabio Santini acaba de lançar o seu primeiro
álbum solo. O disco de fusion conta sete
músicas instrumentais e revela a extrema
competência que o guitarrista tem como
compositor.
Confira nesta entrevista, todas as
informações sobre E Assim...

Músico profissional a mais de 25 anos, Fabio Santini acaba de lançar
o seu primeiro álbum solo. O disco de fusion conta sete músicas
instrumentais e revela a extrema competência que o guitarrista tem
como compositor.
Confira nesta entrevista, todas as informações sobre E Assim...
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Durante os ensaios,
em torno de 7 ou 8,

é um componente
essencial.
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"MUITAS VEZES A
IDÉIA SURGE COM
UMA PROMESSA
DE SUCESSO, MAS
LOGO A IDÉIA SE
REVELA FRACA E
INCONSISTENTE"
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