
Os No Mazurka Band têm como aposta dar força ao baile (português) e à 
flauta de tamborileiro, não necessariamente por esta ordem. Começando nos 
Viras (Minho) e Corridinhos (Algarve), passando pelas valsas (do Oeste a Trás-
os-Montes), Jotas, Repasseados, passo dobles ou Rumbas, e terminando nas 
composições fresquinhas, os NMB "arranjam" as músicas com instrumentos 
melódicos, originando surpreendentes harmonias de cada vez que o passo de 
dança recomeça. Campaniça, Gaitas (Galega e de Trás-os-Montes), 
Rauchpfeifen, vozes e Flautas de três buracos alternam com tamboril, pandeiro 
e caixa para dar dinâmica ao baile, fazendo do acústico o material de 
construção e reivenção dos temas Portugueses. Nos NMB, O regresso do 
Tamboril, não há livros de reclamações nem se responde aos pedidos dos 
dançantes (que constantemente pedem Mazurcas). É a ditadura dos pastoris, 
integrado na intransigência característica do MRPP, Movimento Radical 
Pastoril Português. 
 
 
Com alguma frequência, os NMB visitam tocadores e bailadores para aprender 
“novas” modas. Registam mas, sobretudo, tocam e dançam. Ao mesmo tempo, 
trabalham novas melodias para formas antigas e compõem música e 
coreografia para o baile contemporâneo. 
Nesta aventura, são acompanhados por Liliana Araújo, Isabelle Guerbuigny e 
Rodrigo Gonçalves (Animadores (as) / Monitores (as) de Baile) que, antes e 
durante o concerto/baile, animam e ajudam o público a desfrutar de novos e 
velhos passos de dança. 
 
 
Paulo Pereira: Flauta de 3 buracos, Travessa, outras flautas, Rauchpfeifen, Voz 
Diogo Leal: Gaita-de-foles, Flauta de tamborileiro, Rauchpfeifen 
António Bexiga: Viola Campaniça, Percussões, Voz 
Ricardo Falcão: Percussões portuguesas, outras percussões 
 
 
Duração do concerto/ baile: 1h30 / 2h  
 
Duração da oficina de dança: 45min/1h. Acústico, não necessita de 
sonorização. Pode acontecer em qualquer espaço com piso adequado para 
dançar. 
 
Os NMB podem também fazer oficina de instrumentos tradicionais portugueses 
(flauta de três buracos com e sem tamboril, gaita transmontana, viola 
campaniça, percussões tradicionais portuguesas). 
 
 
 
 
 
++ info: 
www.myspace.com/nomazurkaband 
nomazurkaband@gmail.com 
Contactos: ++ 351 96 23 49 762 / 96 023 72 41 


