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O projeto apresenta uma nova 
roupagem musical para 
clássicos de Frank Sinatra, com 
My Way, New York New York, e 
Fly Me to the Moon com 
arranjos originais 
especialmente feitos para violão 
e piano que irão surpreender e 
emocionar o público.

Também são recriados grandes 
clássicos  dos  duetos  de  bossa 
nova entre Frank Sinatra e Tom 
Jobim. 

O Pocket Show tem duração aproximada 
de 1 hora. 



1. Night and day
2. I got you under my skin
3. Desafinado
4. Corcovado
5. Samba de uma 
    nota só
6. Garota de Ipanema

7. Fly me to the moon
8. Summer Wind

9. The Way you Look Tonight
10. All the way / Let me try again

11. Strangers in the night
12. My Way

13. New York, New York
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Sobre 
RAUL VEIGA

Raul Veiga canta Frank Sinatra desde a época que 
integrava a banda da Escola Americana do Rio de Janeiro. 
Em 2007 Raul estréia profissionalmente como ator no 
teatro musical interpretando Herculano no premiado "7 - o 
Musical" , dos diretores Charles Moeller & Claudio 
Botelho, com músicas de Ed Motta. Em 2008 é convidado 
pelo diretor Jayme Monjardim para participar da 
minissérie "Maysa - Quando Fala o Coração", pela Rede 
Globo. Em 2011 ele dubla a versão brasileira da canção 
vencedora do Oscar, "Homem ou Muppet", da Walt Disney 
Company Brasil. Seus outros trabalhos em musicais 
incluem o elenco original do grande sucesso "Beatles Num 
Céu de Diamantes", durante 4 temporadas com 
paresentações em todo Brasil e em Lyon, na França 
(2008-2010). Outros trabalhos de dublagem cantada para a 
Walt Disney incluem desenhos animados como "Phineas & 
Ferb" e filmes como "Frozen" e "Lendas de Oz", 
"Procurando Dory". Em 2012 ele volta a cantar Frank 
Sinatra, onde escreve e atua no musical "Sinatra - My 
Way", na Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, sendo 
elogiado novamente pelo jornal O Globo por sua incrível 
voz e interpretação, a manchete dizia "Sinatra não 
morreu!”. Em 2017 ele integra o elenco do também 
premiado musical "4 Faces do Amor" escrito por Eduardo 
Bakr com direção de Tadeu Aguiar no teatro Glaucio Gil.



Sobre 
Pedro Sol Blanco

Pedro Sol trabalha profissionalmente 
na música desde os 6 anos de idade. 
Pedro é neto de um dos compositores 
precursores da bossa nova, Billy Blanco, 
que já foi parceiro de Tom Jobim, Baden 
Powell, entre outros mestres da música 
popular brasileira. Irmão mais velho de 
seis artistas: Lua, Ana Terra, Estrela, 
Daniel e Marisol Blanco que são filhos 
dos também músicos Billy Blanco Jr e 
Maria Claudia. Além de compositor e 
cantor, Pedro também é ator de Teatro 
Musical desde 2007, ele participou nas 
montagens de "7 O Musical" com 
musicas de Ed Motta, "Despertar da 
Primavera" , "Beatles num ceu de 
diamantes" e "Milton Nascimento - 
Nada Sera Como Antes". 



Sobre 
Davi Lopes Formado em teoria musical, harmonia, 

improvisação, arranjo, orquestração e 
Produção musical, participou como músico 
convidado em apresentações no teatro 
municipal e como convidado nos consertos 
d a b a n d a s i n f ô n i c a d a P M E R J e m 
2006/2007/2008/2009 no teatro municipal e 
na sala Cecília Meireles. Na REDE GLOBO 
atuou com músico na minissérie AQUARELA 
DO BRASIL e novelas CHOCOLATE COM 
PIMENTA, ESPERANÇA e BANG-BANG, 
também na REDE GLOBO na série POR TODA 
MINHA VIDA e no programa CALDEIRÃO 
DO HUCK. Participou na TV BAND do 
p r o g r a m a c a f é s u c a t a s h o w c o m o 
apresentador EDILASIO BARRA. Como 
arranjador particicipou do projeto bailes 
cariocas com promoção da REDE GLOBO. 
Esteve no palco com grandes nomes da 
música popular brasileira como: EMÍLIO 
SANTIAGO, ELYMAR SANTOS, ALCIONE, 
GOLDEN BOYS, EDUARDO DUSEK, BEBETO 
E B E T E C A R V A L H O . A t u a l m e n t e é 
arranjador e músico da ORQUESTRA 
BIANCHINI, onde atua há 18 anos.



POCKET

ACESSE NOSSO SITE PARA 
VER OS VIDEOS E

OUVIR AS MÚSICAS

www.simplesmentesinatra.com/pocket



Leve também o show para seu evento!
entre em contato para um orçamento

pocket@simplesmentesinatra.com

(21) 96483-4458
(21) 3592-2402

POCKET


