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#Sóis

O conce i t o da ob ra a tua l do duo é a 
sincronicidade, a relação entre som e luz, a busca 
pelo autoconhecimento e resiliência. No repertório, 
uma sequência de 12 músicas inéd i tas 
influenciadas pelas casas astrais e seus 
elementos. Sonoramente convergem o eletrônico e 
o orgânico, numa mistura de controladores, 
sintetizadores, violões, ukulele e percussões. Sob 
influência do tropicalismo e nomes como Doces 
Bárbaros, Céu, Portishead, Alice Phoebe Lou, Tom 
Zé, Baiana System, Bjork, Aurora, Kalya, Scintilla, 
Alceu Valença, Ednardo, Caetano Veloso, Gilberto 
Gil e Ibeyi, a estética explorada pelo duo remete   
a um imaginário de hippies-ciganos futuristas.

Batizaram essa obra de “Sóis”, pensando no 
indivíduo como um ponto de concentração de luz e 
que todas as coisas estão interligadas e em 
sincronia. Coincidentemente a sinistraria do casal 
(estudo de mapas juntos) é um mapa astral de 
Leão com ascendente em Leão, sendo esse o 
signo do sol.

Esse é segundo álbum autoral desses artistas, e 
trás uma sonoridade bastante diferente do primeiro 
registro “Babi Jaques e Os Sicilianos - Coisa 
Nostra (2012)”  Anos depois, buscando suas raízes 
e pesquisando novas possibilidades sonoras, 
aparecem como dupla, em um mergulho dentro de 
si e do outro.

Parceiros de composição desde 2009, esse casal 
coleciona 18 premiações com suas músicas pelo 
país. 

Já circularam mais de 80 cidades brasileiras, em 
uma tour terrestre com o quarteto Babi Jaques e 
Os  Sicilianos, passando por todas as regiões do 
Brasil, além do Uruguai e Argentina. Já em 
formato de duo, estiveram na França, Itália e 
Suíça. 

Com trabalhos além da música, Babi Jaques e 
Lasserre são também artistas da imagem. São 
videomakers, fotógrafos e i luminadores. 
Naturalmente, seu trabalho musical converge 
música com cinema, fotografia e outras 
linguagens. 

http://www.quanticos.com/projetosois
https://www.youtube.com/channel/UCOeYONhEU-DfPmo80ECmHAg
http://www.instagram.com/babielasserre
http://www.facebook.combabijaqueselasserre
http://www.quanticos.com/projetosois
https://www.youtube.com/channel/UCOeYONhEU-DfPmo80ECmHAg
http://www.instagram.com/babielasserre
http://www.facebook.combabijaqueselasserre


 

#luz

Lasserre controla a iluminação pelo seu 
instrumento musical. Utiliza a tecnologia para 
criar as cenas e pinturas do palco, dando mais 
ritmo as luzes, programando de acordo com 
seus beats. Viajam com leds, lasers e máquina 
de fumaça, para garantir as texturas e visuais 
do espetáculo. Em eventos que a logística de 
montagem é menor, Lasserre leva um Set de 
iluminação reduzido e trabalha em conjunto com 
o iluminador local.

#lançamentos

A partir de outubro as músicas de “Sóis" 
serão lançadas uma por mês com 
v ideoc l ipe. Mas você pode ouv i r 
antecipadamente com o link fechado 
www.quanticos.com/projetosois

#carrocirco

Além de se apresentar formatos tradicionais de 
palcos e festivais, Babi Jaques e Lasserre 
criaram uma carrocinha que se transforma em 
um mini palco. Como viajam na maioria das 

http://www.quanticos.com/projetosois
http://www.quanticos.com/projetosois


Histórico

Compositores e músicos da Babi Jaques e Os Sicilianos, que 
se transformou na trupe de artes integradas Coisa Nostra. 
Conquistaram diversos prêmios pelo país, incluindo o 
Webfestvalda no Circo Voador (RJ) e prêmios de melhor 
visual de palco (RS) e melhor intérprete (RS, MG). 
Produtores e gestores de seus grupos, circularam mais de 
80 cidades de 18 estados brasileiros, além de shows no 
Uruguai, Argentina, França, Itália e Suíça. 

Babi Jaques
Babi morou 11 anos no PA, vizinha de porta do cacique 
Tapiete Caiapó e lá iniciou a carreira participando de festivais 
de compositores e intérpretes no Pará e Tocantins. Desde 
adolescente fez turnês por essa região defendendo  suas 
canções. Veio de uma família de mulheres artistas que não 
seguiram a arte como profissão principal. A mãe trabalhou 
como palhaça e também canta, as avós eram pintoras e uma 
delas tocava órgão e sanfona. Retornou a PE em 2008 para 
estudar e abriu o show de Zeca Baleiro, devido a 
repercussão de um vídeo que ela postou no youtube na 
época. Participou de bandas de rock, jazz e bossa nova na 
noite recifense. Também é fotógrafa e videomaker. Já fez 
trabalhos com o diretor Wilson Freire e  estudou em cursos e 
oficinas com os diretores João falcão, Chico Amorim e os 
artistas Brandon Davis e Ken Wiatrek (NY/USA). É graduada 
em Comunicação Social.

Thiago Lasserre 
Lasserre se destacou em PE como percussionista, violonista 
e baixista. É graduado em História e Matemática na UNICAP.  
Possui cursos de Harmonia funcional, direção e linguagem 
cinematográfica, mixagem e sonorização (CAM), Extensão 
em Música, Teoria Musical e Violão Erudito (UFPE), Teoria 
Musical e Violão Popular, Criação e Perfomance Musical por 
Brandon Davis e Ken Wiatrek (EUA). Além disso estudou 
teclas e tecnologia e conecta a luz no instrumento, virando 
um iluminador que “toca” luz. Na universidade desenvolveu 
pesquisa sobre o Cavalo Marinho. Além de músico, tem 
trabalhos como produtor musical, diretor audiovisual, 
iluminador e cenógrafo e já trabalhou com Orquestrão 
(Maestro Spok), Mio Matsuda (Japão), Côco Raízes do 
Capibaribe, Raphael Costa, Marsa, Barro, Grupo Totem, 
Lucas dos Prazeres, Isabela Moraes, além de trilhas do 
Circo Social de Santo Amaro, trilha do filme “Sobre o 
esquecimento”, mixagem e edição de som do filme “Onildo 
Almeida: Groove Man”, trilha do filme “Triângulo da vida” e 

Premiações

1o Lugar no Festival da Canção de Conceição do Mato 
Dentro (MG) com no ano de 2010; 

1o Lugar e melhor interpretação no FEMPEL, em Pedro 
Leopoldo (MG) no ano de 2010;

3º lugar no 40o Festival de MPB de Ilha Solteira (SP) em 
2014. 

3o Lugar no Festival de Música de Alvinópolis (MG) no ano 
de 2010; 

Prêmio do Festival de Música de Paranavaí, PR em 2011; 

Prêmio Botucanto, em Botucatu (SP) em 2011; 

Melhor Intérprete no 24o Festival da Moenda, em Santo 
Antônio da Patrulha (RS) no ano de 2010;

1º Lugar no WebFestvalda no Circo Voador no Rio de 
Janeiro (RJ) em 2012 - Babi Jaques e Os Sicilianos

1º Lugar no festival Melody Box ao vivo no Rio de Janeiro 
(RJ) em 2012 - Babi Jaques e Os Sicilianos

1º Lugar no Festival Pré AMP 2012, em Recife (PE) no ano 
de 2012 - Babi Jaques e Os Sicilianos 

2º Lugar no Festival Universitário de Música – FUNMUSIC 
2011 (Nacional) em 2011 - Babi Jaques e Os Sicilianos

Prêmio Bis Pro Rock em Recife (PE) no ano de 2011 - Babi 
Jaques e Os Sicilianos

Festival Voz dos Estudantes - PUC Minas em Belo Horizonte 
no ano de 2011 - Babi Jaques e Os Sicilianos

Melhor Visual de Palco no 24o e 25º Festival da Moenda, Stº 
Antônio da Patrulha (RS) 2010 e 2011 - Babi Jaques e Os 
Sicilianos

Vencedores do Festival de Artes da UFPE em 2009 - Babi 
Jaques e Os Sicilianos 



Clipagens

Jornal do Commercio (Recife - PE) Diário de Pernambuco (Recife - PE)



Portal Op9 Blog PlayWiplash



Festival Coma (Brasília, DF) Revista Latina (Japão)



  Site da Universidade Católica de PE Blogs





 



 
Jornal Bom dia Alvinópolis (MG) Jornal O Globo (RJ)



  Jornal Observador (Pedro Leopoldo, MG)Gazeta de Piracicaba (SP)
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