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• Release de apresentação DJ Felipe Costa, parte integrante do Projeto - Label | ELECTRO
LOUNGE

Nome: Felipe Costa
Idade: 29 anos
Nascido: 12/07/1983

Natural: Barra Mansa - Rio de Janeiro – Brasil

Estilo: House / Progressive / Tech

Há 14 anos atuando profissionalmente Felipe Costa atualmente tem presença carimbada nas
principais boates e festas do sul do Estado do Rio, tendo também se apresentado em outros
estados brasileiros como Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Felipe Costa já tocou ao lado de diversos nomes conceituados da cena carioca e nacional, tais
como: Mary Olivetti, Roger Lyra, Rogério Gonçalves (Transamérica), Rank Tamp, Milton
Channels (Colômbia), DJ Negralha (O Rappa), DJ Cuti, Sandro Valente (Residente Privilege),
Felippe Senne, Rodrigo Ardilha, Ask2Quit, Dri.k entre outros.
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Sem rótulos ou limitações procura mostrar em suas apresentações um perfeito sincronismo
com grooves marcantes e dançantes passeando por diversas vertentes da house music.

Entrevista a DJ SOUND :

Felipe Costa DJ, conte-nos sobre o início de sua carreira?

Tudo começou quando eu tinha por volta dos 14 anos e já ouvia as músicas nas rádios,
gravava fitas e sempre colocava para tocar nas festinhas de amigos.

Em seguida comecei a ser o DJ das festas na escola e um pouco mais tarde já estava tocando
em festas particulares.

Alguns anos depois eu decidi seguir a carreira apenas em clubs e eventos voltados para a
música eletrônica, que além de me sentir mais confortável para tocar, era o que realmente eu
queria fazer e desde então tenho me dedicado a isso.

Felipe Costa DJ, qual (ou quais) apresentação foi mais marcante?

Destaco como algumas apresentações marcantes a primeira edição da festa Armonia onde nós
obtivemos lotação máxima da boate com a galera dançando cada música, pra mim foi o
começo de um novo rumo na noite do sul do estado.

Destaco também minha primeira apresentação fora do estado do Rio, em 2008, tive a chance
de tocar pela primeira vez em Santa Catarina sendo muito bem recebido e a festa lotada, foi
incrível.

Felipe Costa DJ, como você visualiza o atual cenário eletrônico?
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Eu vejo a música eletrônica em ascensão contínua tanto no Brasil quanto no mundo, diversos
eventos com repercussão mundial e o Brasil cada vez mais na rota dos grandes nomes da
cena. Acredito que com isso só temos a ganhar com mais eventos, mais clubs e
conseqüentemente mais oportunidades de trabalho.

Felipe Costa DJ, como você vê a crescente da nova geração no mercado da E-Music?

Hoje em dia com a tecnologia a mão de todos, acho que as oportunidades de mostrar seu
trabalho ficaram mais equilibradas, mas também tudo ficou mais superficial.

O que me preocupa não é a tecnologia, mas sim a forma como ela é usada.

A nova geração anda mais dispersa, muitos não têm a preocupação de aprender os
verdadeiros conceitos da profissão de DJ que é um dos fatores principais para que se tornem
bons profissionais. Apesar disso vemos grandes talentos aparecerem fazendo um ótimo
trabalho.

Felipe Costa DJ, você é um dos principais Djs da cena de Volta Redonda, mas mora no
Rio, conte nos como começou essa história?

Tive a oportunidade de vir para o Rio em 2005 para terminar a faculdade, que a propósito
terminei... rs, desde então moro em Niterói, mas como tenho um vínculo muito forte na região
como namorada, família e até porque foi onde comecei minha carreira, as oportunidades
começaram a aparecer por lá e mesmo morando em Niterói nos fim de semana sempre estou
lá para tocar.
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Fico feliz por poder fortalecer a cena eletrônica no sul do estado e estar colhendo os frutos
disso, em 2011 tive o prazer de tocar ao lado de diversos nomes importantes da cena nacional,
e alguns internacionais também. Estamos realizando grandes eventos e ainda tem muita coisa
boa por vir.

Felipe Costa DJ, Sonar, Armonia, Electro Lounge, todos São labels Party ao qual você é
responsável, como surgiram essas parcerias e nascimentos desses eventos?

Há alguns anos sentimos a necessidade de ter eventos voltados para música eletrônica em
boates e casas noturnas, nossa região era carente de tais eventos, com o público e amigos
sempre cobrando, sentimos que era a hora que introduzir uma nova cultura para o público da
região.

Surgiu então o Projeto Electro Lounge que visa difundir a House Music em seus eventos, o
projeto este ano completou quatro anos com uma super festa.

Em paralelo a isso criamos os eventos Sonar House Party e também a Armonia que são
eventos realizados mensalmente em duas casas de Volta Redonda e procuramos sempre
trazer DJs que representam muito bem a house music tanto no Rio quanto no Brasil, até agora
já tivemos 10 edições da festa Armonia, 3 edições da Festa Sonar e mais de 25 mil pessoas já
puderam conferir os eventos do Electro Lounge nestes 4 anos.

Felipe Costa DJ, quem são suas referências musicais?

Sou fã do Sander Van Doorn, da produtora e DJ Dinka, EDX, Tiesto e Armin Van Bureen.
Gosto muito do duo
Plastik Funk, Chocolate Puma, eSQUIRE,
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Erick Morillo e dos espanhóis Abel Ramos e David Penn, um DJ que também ouço bastante
tanto seus sets quanto suas produções é o Axwell.

Felipe Costa DJ, como é o seu dia a dia?

Meu dia é normal, exceto fins de semana..rs, muito trabalho durante o dia, academia e
pesquisa musical que acreditem, parece ser fácil mais não é. Tenho também me dedicado ao
estudo para iniciar no mundo das produções musicais, mas tenho muito que aprender.

Felipe Costa, quais são as qualidades que um DJ precisa ter para fazer sucesso no
Brasil?

Talento sempre em primeiro lugar, objetividade, ou seja, um profissional precisa saber aonde
quer chegar, é assim em qualquer profissão.

Acho também que precisa ser uma pessoa comunicativa que saiba divulgar seu trabalho, e por
último, mas não menos importante, a oportunidade de mostrar seu trabalho, só assim alguém
consegue realmente mostrar seu valor.

Como contratante, quais características fazem com que você booke esse artista?

Para ser bookado o DJ precisa acima de tudo ser bom tecnicamente e ter um ótimo repertório,
em seguida um bom histórico profissional é um muito importante.
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Felipe Costa DJ, ual mensagem final você deixaria para os futuros DJs e produtores da
cena nacional?

Bem, o que eu posso dizer é que quem quer ser um profissional, quem realmente quer ser um
DJ, que o faça sempre pensando no melhor, que busque a perfeição a cada dia procurando
aliar tecnologia à técnica, isso sim o torna um verdadeiro profissional.

E é claro não desistir fácil, todo caminho é difícil, todo caminho tem obstáculos, mas todo
caminho também tem uma chegada por mais que possa parecer demorado, uma hora você
chega.

.

.

Contacts & Booking

Official Website: www.djfelipecosta.com.br

Official MySpace: www.myspace.com/djfelipecosta

E-mail: djfelipecosta@gmail.com
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MSN: djfelipecosta@hotmail.com

Bookings: booking@djfelipecosta.com.br

Tel.: (21) 8168.0002

(24) 7835.1069

Nextel ID: 81* 75069

Download de Sets

www.mixcloud.com/felipecosta
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