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“Siberia Folk” 

 

 

Somos um grupo musical que conta com cinco integrantes, uma junção de culturas e experiências que 

resultam em um estilo músical único, mesclando a música tradicional russa com influencias da música 

moderna. 

 

Dialogo de Culturas 

Promover o diálogo de culturas é uma condição importante para o desenvolvimento e fortalecimento dos 

valores humanos como a tolerância, o respeito, a ajuda mútua, e a caridade. Buscamos uma linguagem 

comum que partilhe cooperação e resulte em um enriquecimento mútuo. 

Rússia e Brasil - Os dois países estão entre os maiores em área e população do nosso planeta. A cooperação 

entre nossos países depende da qualidade de vida das pessoas. 

Nosso intuito é fortalecer os laços culturais entre nossos países, e construir uma linguagem de comunicação 

com base na compreensão mútua, respeito mútuo e apoio mútuo. No futuro, esta linguagem será usada 

com sucesso em qualquer outra área, seja ela da ciência à tecnologia, de empresa à saúde, e até de projetos 

sociais a programas inovadores. O principal instrumento para o fortalecimento destas relações de amizade 

entre os dois povos é uma familiaridade com a cultura desses países.   

mailto:INFO@SIBERIA-MUSIC.COM
mailto:BOOK@SIBERIA-MUSIC.COM
http://www.siberia-music.com/


 

  

TEL. +55 (11) 99954 2338 (whatsapp) TEL. +55 (11) 97281 8118 (whatsapp) 

EMAIL: INFO@SIBERIA-MUSIC.COM  EMAIL (BOOKING): BOOK@SIBERIA-MUSIC.COM   

WEBSITE: WWW.SIBERIA-MUSIC.COM   

 

Com a chegada da Copa do Mundo em 2018 teremos uma presença marcante da Rússia no Brasil, e com o 

Brasil sendo uma das seleções classificadas a jogar no campeonato, vários aspectos da cultura russa serão 

apresentados aos brasileiros, e nossa função será promover a música folclórica russa em uma nova 

roupagem, acrescentando elementos de outras culturas para formar um som único e inovador. 

 

O projeto «Siberia Folk» 

  

   

A idéia do projeto é realizar apresentações no Brasil, Rússia e outros paises. 

A intenção é realizar performances em locais (teatros, palcos,etc, e locais privados) acessíveis a todo tipo de 

público.¹ 

 

mailto:INFO@SIBERIA-MUSIC.COM
mailto:BOOK@SIBERIA-MUSIC.COM
http://www.siberia-music.com/


 

  

TEL. +55 (11) 99954 2338 (whatsapp) TEL. +55 (11) 97281 8118 (whatsapp) 

EMAIL: INFO@SIBERIA-MUSIC.COM  EMAIL (BOOKING): BOOK@SIBERIA-MUSIC.COM   

WEBSITE: WWW.SIBERIA-MUSIC.COM   

 

Autores, produtores e diretores artísticos do projeto: 

- Sergei Ledovsky (Bielorrússia/Rússia/Brasil)  

- Natashka/Siberia (Bielorrússia/Rússia/Brasil)  

 

Membros da banda: 

 

Cantora principal/Músico: Siberia 
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Diretor audiovisual/DJ/Músico: Sergei Ledovsky 

 

  Músicos quem tocam varios instrumentos tradicionais: 

- balalaika, vários tipos de percussão, pandeiro, colheres de madeira, acordeão, harpa, violino, violão, 

chocalho, rouxinol, bombo legüero, charango, cavaquinho, viola, cano, outros. 
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______________________________________________________________   

* Para obter informações   

Rússia e Brasil estão cada vez mais desenvolvendo laços culturais, que servem para fortalecer as relações 

amistosas entre os povos desses países. No Brasil já existem cursos do idioma russo e centros de cultura 

eslava. Além disso, no ano 2000, no estado de Santa Catarina, foi inaugurada a primeira escola brasileira de 

balé do Teatro Bolshoi: são jovens bailarinos treinados de acordo com a tradição do balé russo.   

Em Moscou, realizou-se com êxito o Festival do Cinema Brasileiro, e foi fundado o Centro Cultural Brasileiro, 

que será mais um passo para o reforço da cooperação entre os nossos países. Na Rússia já existem cursos 

abertos do idioma português.   

Vale a pena notar um papel crescente do português; em particular, a sua variante brasileira. De fato, a 

cooperação bilateral entre a Rússia e o Brasil torna-se mais forte a cada ano que passa; ocorrem visitas 

oficiais mais freqüentes de intercâmbio cultural entre representantes dos nossos países. É necessárion 

aumentar o número de cursos de língua portuguesa na Rússia e da língua russa no Brasil porque, com o 

aumento do número de contatos comerciais, o que é necessário para o estabelecimento de uma boa 

relação diplomática, mais e mais conhecedores fluentes destes idiomas irão levá-los para o exterior, e a 

negociação bem sucedida requer o conhecimento da língua. Além disso, o conhecimento da língua do país 

parceiro permite que se conheça a cultura e a história do mesmo e, com isso, uma compreensão melhor das 

suas questões particulares. 

Obviamente, os empresários que investem para ganhar uma posição no mercado brasileiro necessitam do 

conhecimento do idioma português. O português brasileiro é agora uma das línguas mais requeridas, e com 

o desenvolvimento das relações bilaterais, ocorrerá um número crescente de reuniões diplomáticas entre 

representantes dos dois países e a quantidade crescente de documentação aumenta a demanda por 

tradutores russo-português. 

___________________________________________________________________________ 

Referências 

¹ De acordo com as regras, projetos financiados a partir do orçamento federal, incluindo os decorrentes do 

programa especial para a promoção cultural, são obrigados a fornecer livre acesso às pessoas com 

deficiência a tais eventos, permitindo-lhes realizar plenamente seus direitos culturais.   
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