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1 .  Release   

Um brinde ao folk- irlandês!!   

A  BANDA TAILTEN   vai agitar a sua festa   
com um show movido a músicas de bar e muitos sons irlandeses.  
Coloque seu melhor traje verde e agarre sua caneca de cerveja,  
porque a animação desse Clã Medieval vai  empolgar   os passos  
dos seus convidados.  . Você vai dançar e sentir a emoção das    
antigas tabernas irlandesas!   

A banda estará lançando em MARÇO de 2017   seu primeiro  
CD, "A Culpa é da Cerveja", afinal de quem mais seria?   Venha  
Venha conferir os sucessos em primeira mão, cantando junto   
Sem derrubar a cerveja no chão!   

  
  2 .  Opção de  Traje pelo Contratante   

OPÇÃO MEDI EVAL (assinatura da banda)         OPÇÃO VERDE ( estilo St Patrick)   

  



 

 

BANDA TAILTEN RELEASE 

3 

DANIEL NICOLATO 
Tin Whistle, Bones, Vocal e 

Concertina  
 

Cresceu em uma casa em que a 
música era parte do seu cotidiano. 
Em 2016, se voltou para a música 
tradicional irlandesa, passando a 
tocar a tin whistle e a acompanhar o 
desenvolvimento do cenário irish folk 
carioca. Participou de sessions no 
Brasil, EUA e Irlanda, buscando 
sempre se atualizar na música. 

3. Experiência do Grupo  

A BANDA TAILTEN nasceu em 2012 durante o evento 
recriacionista medieval/celta chamado Oenach na Tailtiu, 
que ocorreu pela 1a vez em Piratininga-Niteroi e hoje é 
realizado em Magé-RJ. Tailten, significa “de Tailtiu”, se 
referindo à região irlandesa de Tailtiu (Teltown em inglês), 
e à rainha mítica de mesmo nome.  

Seus integrantes contam com até 10 anos de experiência 
com música tradicional irlandesa; foram parte do 
desenvolvimento do atual cenário irish folk carioca desde 
seu início; e tiveram a oportunidade de tocar em sessions e 
apresentações na Irlanda, com músicos locais, em Dublin e 
em redutos da música tradicional, como Doolin, Co. Clare. 
A música irlandesa tocada pela BANDA TAILTEN inclui 

jigs, reels e irish drinking songs. A banda já se apresentou em vários eventos de rua, festas medievais e bares e pubs no 
Brasil. 

Material Eletrônico: https://youtu.be/qeL_TC9J-Wc (promocional da Banda) 
https://soundcloud.com/banda-tailten (músicas) 
https://www.facebook.com/bandatailten (fotos e vídeos) 
https://www.bandatailten.com.br (em construção) 

 

HUGO PANSINI 
Violino (Fiddle) 

 
Iniciou no violino aos 17 anos, mas 
desde criança era apaixonado por 
música, o que já lhe rendeu 5 anos 
como professor do instrumento. Seu 
contato com a música celta foi através 
do grupo Irlandês, The Corrs, que 
serviu de inspiração para tocar e 
aprender músicas irlandesas. 
Ingressou no cenário irlandes carioca 
em 2013. 

RAQUEL TORRES 
Violão, Vocal e Bódhran 

 
Aprendeu a tocar violão e cantar com 
seu pai (rockeiro e músico). Está no 
cenário irlandês carioca desde o início, 
fundou a Banda Café Irlanda onde 
tocou até 2011. Apesar da destreza no 
violão, foi no bódhran que se fez 
completa com a música irlandesa, já 
que sempre gostou de percussão. 
Multiinstrumentista, toca bombardino 
e tuba na banda Damas de Ferro. 

FERNANDA ESTEVES 
Spoons, Pandeirola, Percussão Diversa 

e Backvocal 
Cantora em corais desde os 10 anos e 
com influências de músicos e maestros 
na família. Percorreu vários estilos da 
música brasileira, e aprimorou sua 
habilidade de percussão a partir de 
influências afro. Se apaixonou pela 
música irlandesa no cenário medieval 
nacional, mergulhando de vez nesse 
estilo. Tornou-se uma das fundadoras 
da session carioca no Lapa Irish Pub.  
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DANIEL XAVIER 
Violão, Bandolim e Backvocal 

 
Sem auxílio de ninguém, iniciou seu 
aprendizado de forma autodidata aos 
13 anos e manteve esse espírito até os 
dias de hoje. A partir de influências 
como o rock nacional e internacional,  
passou a integrar a banda Eletric Goat 
Combo. Mas foi por meio de amigos que 
encontrou a música irlandesa, que se 
tornou constante em seu repertório. 

ULISSES TAVARES 
Bódhran e Backvocal 

 
Toca percussão há 15 anos, tendo 
iniciado na música através da capoeira 
e depois passando por diversos estilos 
como: maracatú, jongo entre outros. 
Com interesse pela cultura celta e suas 
origens acabou buscando uma 
referencia de percussão dentro dessa 
linha musical. Iniciando, assim seus 
estudos com o bódhran, em 2012. 

4. Rider e Mapa de Palco 

Mesa com 13 canais (mínimo 9) 

2 retornos 

04 Direct Box 

02 Beta 58 (shure ou similar 
para vocais) – sendo 1 próprio 

03 SM 58 (shure ou similar para 
vocais) – sendo 3 próprios  

03 SM 57 (shure ou similar para 
percussões) – sendo 1 próprio 

02 Pré Amplificador 

01 Captador 2D contato (p/ microfonação de bandolim) – próprio 

01 Dual Stage / Black Bug (p/ microfonação de concertina 

Cabeamento balanceado compatível 

08 Pedestais para microfones – sendo 6 próprios 

02 Suporte de Violão 

Em caso de dúvida ou indisponibilidade de algum item, favor entrar em contato (21) 98229-1116 (Ana Beatriz) ou 
bandatailten@gmail.com 

Input List 
Instrumento Artista Mic/DI 

01 Vocal 

02 Flauta  

03 Bones 

04 Concertina 

05 Vocal 

06 Violão 

07 Bódhran  

08 Violão 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Daniel 

Raquel 

Raquel 

Raquel 

Dani X 

Shure Beta 58 + Pedestal Alto 

 

 

Dual Stage/ Black Bug (opcional) 

Shure Beta 58 + Pedestal Alto 

DI + suporte violão 

SM57 + Pedestal Alto 

DI + suporte violão 

Instrumento Artista Mic/DI 

09 BackVocal 

10 Bandolim 

11 Violino 

12 Bódhran 

13 BackVocal 

14 Percursão 

15 BackVocal 

 

Dani X 

DaniX 

Hugo 

Ulisses 

Ulisses 

Nanda 

Nanda 

SM 58 + Pedestal Alto 

Captador + Pré Amp + DI 

Pré Amp + DI 

SM57 + Pedestal Baixo + cadeira 

SM58 + Pedestal Baixo 

SM57 + Pedestal Baixo + apoio 

SM58 + Pedestal Alto 

 


