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release

raphão alaafi n, mc desde 1998. nascido e criado em osasco, na 
Grande são paulo, o rapper lançou seu primeiro trabalho depois 
de 10 anos na caminhada, o disco amostra. futebol na Quebrada 
& racha, uma das faixas do disco, ganhou maior notoriedade após 
ser tocada na 105 fm, solicitada pelos fãs. outra faixa que rendeu 
bons frutos foi samba esquema trampo, que conferiu ao mc a 
primeira colocação no rpb festival etapa são paulo.

entre singles, raphão volta em 2015 com o álbum eu Gosto. 
lançado em parceria com parmi studios, eu Gosto alcançou a 
posição a 9ª dos 50 melhores álbuns de rap do ano, segundo 
análise do site rnd. talento é trabalho, rap sim rap não e 
abastecendo os deejays, sons hoje icónicos, vieram desse trabalho.

ainda em 2015, raphão foi convidado por emicida para fazer 
parte da aclamada mandume, música do álbum sobre crianças, 
Quadris, pesadelos e lições de casa. o som, um dos lançamentos 
mais importantes do gênero no brasil, tem mais de 3 milhões 
de visualizações no Youtube e rendeu um ao raphão uma 
participação ao vivo no comentado dvd 10 anos de triunfo.

em 2016, raphão soltou para o mundo a mixtape camelando 
e sampleando, produzida em parceria com rodrigues boma e 
mixada por dJ nyack. o trabalho foi considerado, pela red bull 
brasil, 20º melhor disco (de 50 avaliados).

após dois anos sem um lançamento fechado, raphão alaafi n volta 
à cena, com um disco novo exatamente 10 anos depois de seu 
primeiro lançamento. agosto de 2018 marca o lançamento de 
a Gosto, disco de 9 faixas feito em parceria com a rec livre



a Gosto

depois do amostra lançado em 2008, eu Gosto em 2015 
e da mix tape camelando e sampleando de 2016, raphão 

alaafi n está em estúdio concluindo seu novo trabalho 
a Gosto. uma década depois do seu primeiro 

álbum, o artista se diz mais maduro musicalmente 
e acredita que esse é seu melhor trabalho até 

aqui. com uma produção baseada na época que 
mais agrada o alaafi n, a Golden era, ele vem  

expressando nas letras a angústia de “estourar”, 
que é muito mais das pessoas próximas do que 

dele próprio. um nascimento pra cena de uma 
forma ampla que sempre se adia, agosto é o mês 

que antecede seu nascimento, então ele mostra 
isso como se fosse um passo pra nascer, mas fi ca 

em um looping infi nito nesse adiamento “preso 
em um compasso de 16, em calendários que só tem 

1 mês, ciclos infi nitos de uma rima só, acordes de 
uma nota só por vês, estarei mais velho e não nascerei, 

messias sem um natal serei...”



discoGrafia

https://www.ponarru.com/discografi a

acesse os singles
e discos no link
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fotos | show emicida sesc pinheiros



fotos | show emicida sesc pinheiros



fotos | triunfo 10 anos



fotos | triunfo 10 anos



fotos | clipe bem a moda - and
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mapa de palco 



input list 2018 - raphÃo e banda
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ViaS De MonitoreS
1 teclado 
2 Guitarra 
3 dJ 
5 bateria (monitor e sub) 
6 bass 
7 principal l 
8 principal r 
9 subwoofer l 
10 subwoofer r



input list 2018 - raphÃo e banda - turnê aGosto

conSole
pm5rh Yamaha em bom estado de conservação e com os faders calibrados

P.ae MonitoreS
sistema de primeira linha de preferencia, mayer , nexo, eletro voice, Yamaha ou Jbl (vertec ou prx) 
em bom estado de conservação devidamente alinhado na sala.

Backline
- bateria completa, Yamaha, pearl ou tama,
- 1 amplificador de Guitarra: fender(twin ou valvestate ou princeton) ou marshaljcm 800 ou laney.
- amplificador com cabeçote de contra-baixo: hartke, Gallien krueger ou ampeg
- par de pickups mk2 technics .

obs: todos equipamentos tem que estar em perfeito estado de conservação e funcionamento



m í d i a s  s o c i a i s  |  c o n t a t o



mídias sociais | vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=alubsZ4heve https://www.youtube.com/watch?v=ocfgoojxthu

https://www.youtube.com/watch?v=obssGs4a0a0

Manos e Minas - chuva de Granito - raphão alaafi n Programa Freestyle com raphão alaafi n

emicida - 10 anos de triunfo – Mandume



mídias sociais | site

instaGram.com/raphao_alaafin/

facebook.com/raphaoZo

twitter.com/raphao_alaafin

 www.ponarru.com.br



midias | streaminGs



contato

shows@ponarru.com.br
inaprojetos.culteduca@hotmail.com 

ShoWS
inã Projetos em cultura e educação: 

Fernando alabê 
55 11 95423-1208 

11 97082-3710 
55 11 96694-6335 
55 11 99153-4157

Produção executiva
luana atanasio

11 999715688
atanasio.luana@gmail.com
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