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Hector Samuel Juan "Tico" Torres, nasceu em 7 de outubro de 1953, Nova Iorque, EUA.
Tico (apelido de infância por conta de sua descendência Cubana), começou na música aos 1 5 anos n a
guitarra, porém um dia a o substituir o baterista de uma banda em uma festa, foi que descobriu sua paixão
pela bateria. Aos 16 anos entrou em sua primeira banda Sweat, desde então, passou por várias outras
bandas.

Tico é um baterista que joga pra banda, com um rítmo sólido, quando uniu- se a o Jon Bon Jovi em 1983, ele
já tinha "uma carreira de sucesso", sua experiência em estúdio e ao vivo com Frankie and the Knockouts,
Miles Davis, "The Marvelettes"Pat Benatar, Chuck Berry, Cher, Alice Cooper e Stevie Nicks o ajudou a se
estabelecer como um músico "classe A", e até antes de conhecer John, ele havia tocado em 2 6 álbuns.
Quando estava na n a banda Phantom's Opera, ele conheceu Alec John Such e foi sua amizade com ele que
o levou até Jon.

A banda A banda ““B O N  J O V IB O N  J O V I ”  ”  

Criada em 1983 n o estado de Nova Jérsei, é uma das
maiores e mais poderosa banda de todos o s tempos. Em
turnês, o grupo já passou pelos cinco continentes.

O grupo é o pioneiro do estilo "MTV Unplugged. Até hoje,
já foram vendidas mais de 120 milhões de cópias de seus
trabalhos.

Integrantes:Integrantes:

Jon Bon Jovi (Vocais e guitarra), Richie Sambora (guitarra e vocal apoio), David Bryan (teclado e vocal de
apoio), Hugh McDonald (baixo e vocal de apoio), Tico Torres (bateria).

A música A música “LIVING ON A PRAYER”“LIVING ON A PRAYER”

A canção pertence ao álbum “Slippery When Wet” de 1986, e está na 1 ª
posição das ' 100 Melhores Músicas dos anos 80' na lista feita pelo canal de
clipes VH 1 .

Em 1992, "The Hitman" Tico descobriu outro talento, a
pintura! Ele vem exibindo sua arte desde 1994, sua primeira
exposição famosa foi no Soho em Nova Iorque na
Ambassador Galleries. Tico é um pintor autodidata, suas
pinturas são expressão da rotina e da vida com a banda.

Tico também é dono de uma linha de roupas para bebês
chamada Rock Star Baby. Além de roupas para bebês, a Rock
Star Baby também produz métodos de aprendizado e
desenhos. Além disto, ele também tem licença de piloto.

Tico é apoioado por baterias Pearl, e pratos Paiste.

TICO TORRESTICO TORRES
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Encomende já sua partitura:  bateracenter@gmail.com
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