
O grupo Uxu Kalhus foi criado em 2000 com o objectivo inicial de divulgar as 
danças portuguesas em França. Cedo revelou a sua vocação de grupo folk 
português algures entre os universos da Fusão e das Músicas do Mundo. As 
composições do grupo alternam arranjos de sonoridades que acompanham as 
danças portuguesas (raramente utilizadas fora do universo folclórico 
tradicional) com influências diversas de cada um dos seus elementos para 
obter um resultado original no panorama nacional e internacional. A sua maior 
força é a prestação contagiante ao vivo, que incita o público a dançar e a 
explorar o folk nacional. 
 
Entre mais de 350 bailes/concertos realizados em Portugal, Espanha, França, 
Alemanha, Macau e Itália, houve a necessidade de registar as criações 
sonoras em dois CDS. No primeiro – A Revolta dos Badalos de 2006, o 
Malhão, a Erva cidreira, o Mata Aranha, o Saraquité ou o Regadinho adquirem 
uma dinâmica nova, fracturante, com ritmos de bateria, baixos jazzísticos e 
arranjos com influências Afro, Ska, Rock, Drum n´Bass e Hip Hop. Com o 
segundo álbum Transumâncias Groove de 2009, a "revolução" na música 
tradicional dá ainda mais um passo no aprofundar do Folk nacional, com 
originais do grupo para danças como o Vira, o Corridinho e as Saias. 
 
 
Uxu Kalhus são: 
 
Celina da Piedade – Voz e Acordeão  
Joana Negrão – Voz 
Paulo Pereira – Flauta de tamborileiro, flauta barroca, flauta transversal, 
Travesso e Rauchpfeifen, backing vocals  
António [Tó-Zé] Bexiga – Guitarras eléctrico e acústica, cavaquinho, viola 
campaniça, backing vocals 
 Eddy Slap – Baixo eléctrico, sitar, percussões, backing vocals 
 Luís Salgado – Bateria e percussões 
André Lourenço – Teclados, programação, backing vocals 
 
Téc. de som: Samuel Traquina 
 
 
Duração do Concerto/Baile: 1h30/2h  
Duração da Oficina de baile: 45min/1h 
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