
Álbum Depois do Inverno 2002

AA bandabanda "ROSA"ROSA DEDE SARONSARON””

Foramada em 1988, o grupo inicialmente
tocava durante as missas e no grupo de
jovens na Comunidade Católica Menino
Jesus de Praga, no bairro Cambuí, em
Campinas, São Paulo, evangelizando com
rock.

No início a banda era formada por Marcelo
"Tchelão" Machado (vocal), Alessandro
(bateria), Eduardo Faro (guitarra), Alex
Nozaki Mota (guitarra), Rogério Feltrin
(baixo) e Eduardo Bortolato (teclados).

Discografia:     Discografia:     

Diante da Cruz (1995), Angústia Suprema (1997), Olhando de Frente - Single (1999), Depois do Inverno 
(2002), Casa dos Espelhos (2005), Rosa de Saron Acústico (2007), Acústico e ao Vivo (CD e DVD) (2008),  
Livro:  "Rock, Fé e Poesia - 20 anos do Rosa de Saron narrados através de suas músicas" (2008), Horizonte 
Distante (2009), Horizonte Vivo Distante (2010), Siete Caminos (2011), O Agora e o Eterno (2012).
.
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Álbum Horizonte Vivo Distante (2010)

Grevão
WellingtonNascido em 13 de Junho de 1975, Campinas, São

Paulo, Brasil, músico e comerciante, Grevão ingressou

no Rosa de Saron em 1995, e teve sua primeira

participação em estúdio gravando o álbum “Angústia

Suprema”.

Na banda, além de baterista, Wellington Greve é

responsável pela produção dos shows, e toda parte

técnica, (cenários, equipamentos, etc...).

A música A música “O SOL DA MEIA“O SOL DA MEIA--NOITE”NOITE”

A canção pertence originalmente ao álbum horizonte Distante de 2009. 

Essa partitura foi tirada da versão registrada no CD/DVD “Horizonte 

Vivo Distante” gravado ao vivo em 2010.

Integrantes:Integrantes:

Guilherme de Sá (voz e violão), Eduardo Faro (guitarra), Rogério Feltrin

(baixo), Wellington "Grevão" (bateria).

O baterista O baterista "GREVÃO”"GREVÃO”

Álbum Horizonte Vivo Distante (2010)



1/3 “O SOL DA MEIA NOITE”  “O SOL DA MEIA NOITE”  (Rosa de (Rosa de SaronSaron) ) DRUMS: Grevão

Álbum: “Horizonte Vivo Distante” de 2010

Transcrição:  TÇwxÜáÉÇ VÄx|àÉÇeÉwÜ|zâxá Encomende já sua partitura:  bateracenter@gmail.com

Intro

________Cr.

_ ________

(A)
É estranho,                                                         e difícil...
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________Cr.

_ ________

(B)

Então Venha entender,                    o quanto só você, pode dar um simples passo de cada vez.

O Sol da meia noite aqui existe você pense,  pare e veja que o amor resiste, olhe, prova, sente e toque.

É Deus que te faz entender toda poesia,                             e torna mais valiosa a vida
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Encomende já sua partitura:  bateracenter@gmail.com

Transcrição:  TÇwxÜáÉÇ VÄx|àÉÇ eÉwÜ|zâxá

_ ________

(A)

(B)

_ ________

E prova que ainda dá pra ser feliz,                              apenas atenda quem chama.

E perceba...        Dores afastar...                   Basta que você entenda.

É Deus,                                       que te faz entender toda poesia,                             e torna mais valiosa a vida

E prova que ainda dá pra ser feliz,                                        apenas atenda quem chama.
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(C)

E peça que nessa noite te toque,                                             e cure todas as suas feridas.

E vele o sono e espere acordar,                                         amanhã será um novo dia.

Amanhã,



3/3

Encomende já sua partitura:  bateracenter@gmail.com

Transcrição:  TÇwxÜáÉÇ VÄx|àÉÇ eÉwÜ|zâxá

Morgen, tomorrow

Yeh, yeh, yeh,                                que te faz entender toda poesia,                                e torna mais valiosa a vida.

E prova que ainda dá pra ser feliz,                          apenas atenda quem chama.

(B)

_ ________

“O Sol da Meia Noite”  (Rosa de Saron)
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E peça que nessa noite te toque,                                             e cure todas as suas feridas.

E vele o sono e espere acordar,

a m a n h ã  s e r á  u m  n o v o  d i a .


