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i. GRISWOLDS:
O Griswolds é uma banda brasileira surgida
em 2011 que relê temas de filmes injetando
no som doses de Rock, bem como elementos
de outros gêneros similares, em especial o
Punk Rock.
Nestes 11 anos de existência, a banda gravou
seis CD’s, 9 video clipes e acumula quase 300
shows espalhados por 16 unidades de SESC;
unidades de SESI e Senac; Shopping Centers;
Clubes; Faculdades; Festivais de cinema, de
música e literário; Corporativos, Prefeituras
e Secretarias de cultura espalhadas em praças, museus, teatros, cinemas municipais,
auditórios e anfiteatros e inúmeras casas noturnas e pubs.
Griswolds é um projeto áudio visual.
Trabalha com dois segmentos – Música e
Cinema.
O principal enfoque da banda é remeter o
espectador a uma viagem fílmica sonora,
já que o grupo projeta fragmentos marcantes dos filmes junto de suas releituras
musicais em telões ou TV’s atrás do palco,
transformando a banda, além da música,
num espetáculo Áudio-Visual.

Em janeiro de 2016, além do tradicional
Cine And Roll, apresentação habitual da
banda, estreiam uma adaptação musical
dos clássicos filmes da Sessão Da Tarde, um
programa de TV exibido pela Rede Globo
com classificação etária voltada aos jovens
e adultos quase sempre com indicação
livre.
Para 2018, um novo projeto voltado ao
público infantil: o Punkidz.
Na carona do Sessão Da Tarde, o Punkidz tem
como público alvo as crianças e os adultos.
O objetivo da banda nessa proposta é trazer
para perto a relação dos pais com as crianças:
“Vou passar uma tarde, um começo de noite
com meu filho”..
O Griswolds planeja para isso, uma abordagem no prisma de filmes classificação livre e
específicos, com foco nas projeções de desenhos animados.
A aproximação traria benefícios para todos
num maior diálogo entre ambos estimulando um ambiente de não isolamento, levando
o cinema e a música no círculo da família.
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ii. O SHOW “PUNKIDZ”:
O projeto Punkidz rendeu o quinto CD da
banda.
No show do Punkidz, o Griswolds executa
trilhas de filmes classificação livre e específico de desenhos animados com versões em
português que constam neste quinto álbum,
complementando o repertório com trilhas de
animações de todas as épocas e de diferentes
estúdios.
No Set List uma variedade de animações tais
quais:
O Rei Leão, Shrek, Mogli – O Menino Lobo, Viva:
a Vida é Uma Festa, Pequena Sereia, Toy Story,
Dumbo, Moana, A Dama e o Vagabundo, Tarzan, Madagascar, Zooto- pia, Frozen, Simpsons, Carros, Lilo & Stitch, Tarza, Bernardo e
Bianca entre outros.

Por se tratar de um show familiar, censura
livre e com o público alvo para crianças e
adultos, o espetáculo Punkidz é propício
para espaços públicos.
O Punkidz é o primeiro álbum do trio cantado inteiro na língua portuguesa, com exceção da faixa bônus.
No final de 2020, o trio gravou durante a
pandemia de COVID-19, o Punkidz (Acústico)
com 10 faixas, todas também em português,
algumas das quais complementam este
show.
O trabalho é todo imerso em animações da
Walt Disney Studios.
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iii. ONDE?:
16 Unidades SESC:

Araraquara, Bauru, Bertioga, Birigui, Catanduva,
Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo Amaro,
São Carlos, São José dos Campos, Registro
e Taubaté;

Prefeituras e Secretarias de Cultura:

Bauru, Jaú, Itapuí, Ourinhos e Santa Cruz do Rio
Pardo;

Mostras e Festivais:

Jaú, Bauru, Tatui e Botucatu;

Festival Brotas Beer, Festival de Inverno de Jahu,
Festival Literário de Ourinhos, Coletivo Kino
Olho de Rio Claro, Mostra de Cinema de Santa
Cruz do Rio Pardo e Rock in Rio Pardo;

Senac:

Corporativo:

Jaú;

Cervejaria Servus (Bauru);

Shopping’s:

Casas noturnas e pubs:

SESI:

Ribeirão Shopping, Atrium Shopping Santo
André, Boulevard Shopping Bauru, Bauru
Shopping, Jaú Shopping;

Clubes:

Marimbondo (Lençóis Paulista), Umuarama
(Bariri), Clube Alvorada (Pederneiras) e
Caiçara Clube (Jaú), Icaiçara (Santa Cruz do
Rio Pardo;

General, Barban, Shed Sport Bar (Jaú), Grainnes
(Campinas), London 567 (São José do Rio
Preto), Edgar Allan Pub e Pub 744 (Ourinhos), Chalé Acústico (Fernandópolis), Casa
Malte (Novo Horizonte), Pub 13 (Araraquara),
Empório 66, Sampa Retrô, Alameda Quality
Center (Bauru), Pub Zé Brasil (Franca), Villa
Blues (Botucatu), Beatniks, Blackbird e St
Patricks (São Carlos), Tortuga´s (Rio Claro) Rock
Gourmet (Pirajuí).

Faculdades:

Centro Cultural USP - São Carlos, Semana da
Imagem e Som - UFSCAR e Faculdades Integradas de Jaú ;
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