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" LO MEJOR DE CADA CASA " é o título do novo álbum do 

quinteto do artista dinamarquês Steen Rasmussen que, desta 

vez, tem o artista brasileiro Leo Minax como convidado. Em 

2014, a banda segue divulgando este novo álbum e faz turnê 

- em quarteto - no Brasil, onde também se apresentará junto 

ao artista brasileiro radicado na Espanha, co-protagonista 

deste trabalho. 

 

Muito bem acolhido pela crítica europeia, o disco “LO MEJOR DE CADA CASA” foi indicado no final do ano 2013 para os 

prêmios DMA (Danish Music Awards), na categoria de “Best Special Release”. Estes prêmios, os Danish Music Awards, são 

como os “Grammy” dinamarqueses, os mais importantes daquele país nórdico. 

 

Completando a trajetória de êxitos na Europa, recentemente, uma dos tracks de “LO MEJOR DE CADA CASA” (“Alegria”- 

música composta por Leo Minax e Chico Amaral), esteve dois meses ocupando o nº1 na emissora especializada em Jazz da 

Radio Nacional Dinamarquesa (DR). Também há pouco, no final do ano de 2013, o grupo se apresentou na Espanha, com 

sucesso de público e crítica, onde o cartaz “Sold Out” apareceu durante as sete noites seguidas de shows no famoso Café 

Central, em Madrid, um dos clubes de jazz mais importantes da Europa. 

 

Os shows de apresentação do álbum começaram em fevereiro de 2013, com uma turnê no Equador e na Colômbia, onde a 

banda realizou cinco concertos, entre os quais uma apresentação no Equador Jazz 2013 (em Quito, no Teatro Sucre). Em 

abril, o quinteto de Steen Rasmussen e Leo Minax apresentou "LO MEJOR DE CADA CASA" na Dinamarca, com uma nova 

turnê pelo país nórdico, incluindo outra visita ao famoso Jazz-Club Montmartre, em Copenhague. 

 

Steen Rasmussen acrescenta um elegante toque de jazz nórdico à música brasileira. O grande artista dinamarquês é o 

promotor deste belo projeto. Com a sua criatividade à flor da pele, inspiração e talento como jazzman, compositor, 

instrumentista e arranjador, Steen revela, na sua forma de compor e interpretar, as cores típicas do jazz escandinavo, 

misturando-as com a música brasileira. Esta abordagem é feita com base em um profundo conhecimento do jazz e da música 

popular do Brasil, demonstrando respeito pela tradição e, ao mesmo tempo, mostrando a força que vem da inquietação e da 

experimentação puramente jazzísticas. 

 

Além das grandes composições de Steen Rasmussen, boa parte do repertório do grupo é baseado em composições feitas por 

Minax, misturando a canção e o jazz mais sofisticado com o folclore de Minas Gerais, Brasil, onde a música do artista 

brasileiro está profundamente enraizada. A música de Leo Minax também está colorida e definitivamente influenciada pelos 

muitos anos que viveu na Espanha onde, como no Brasil, é um compositor muito respeitado. 

 

O começo da trajetória deste Projeto 
"Brilhante e atrevida bossa..."  Esta foi a manchete no importante jornal dinamarquês Politiken quando, durante o mês de 

Maio de 2012, o quinteto do Steen Rasmussen começou oficialmente a sua trajetória com Leo Minax. Minax é um artista 



polifacético, amante do jazz, parceiro entre outros do aclamado Jorge Drexler, e cuja trajetória está associada a muitos 

músicos consagrados - Toninho Horta, um dos primeiros incentivadores, participou, entre outros, dos seus dois primeiros 

discos!  

Leo Minax fez a sua primeira aparição com o quinteto de Rasmussen na Dinamarca com duas noites memoráveis – e com a 

casa cheia! - no legendário Jazz Club Montmartre, em Copenhague. A citada crítica musical , escrita pelo renomado Henrik 

Palle, no jornal Politiken,  atribuiu 5 estrelas àqueles shows. Posteriormente, o grupo também recolheu elogios e muito boas 

críticas em duas edições seguidas do Festival de Jazz da Dinamarca, no verão europeu de 2012 e de 2013. 

 

A Banda em “LO MEJOR DE CADA CASA”: 

Além de Steen Rasmussen (piano), e Leo Minax (vocal e guitarra), o disco traz a força e a inspiração de Lis Wessberg 

(trombone e composição), Andersen Jacob (bateria), Pino Yasser (baixo) e Jonas Johansen (bateria). Estes músicos estão 

entre os mais respeitados e conhecidos, tanto na Dinamarca como outros lugares do mundo. Eles já trabalharam com 

muitos artistas conhecidos. Entre outros: Airto Moreira, Toninho Horta, Kid Creole & the Coconuts, Rick Astley, Eliane Elias, 

Ray Charles, Charlie Watts, NHØP, Bob Berg, Randy Brecker, Duke Jordan, Chano Dominguez, Raul Rekow, Kenny Werner, 

Miroslav Vitous, Mike Clark & Paul Jackson, Chucho Valdes Jr, Aries, Natura, Robertinho Silva, Kevin Velzh, Enrico 

Pieranunzi, Egberto Gismonti, Nicola Stilo e muitos outros. 

         

O quinteto Steen Rasmussen já lançou quatro álbuns. O terceiro álbum, "Steen Rasmussen Quarteto em São Paulo, com 

Marcia Lopes e Fabio Cadore", foi gravado em São Paulo, Brasil. (Para este álbum Leo Minax contribuiu uma de suas 

composições mais belas, "Tempo de Samba"). Este CD recebeu 5 estrelas em Gaffa,  5 estrelas em Jazzstjerner, 4 estrelas 

em Politiken, e foi indicado como um dos 6 melhores álbuns de 2011. Blogspot Jazznyt blogspot descreveu o álbum como 

"o melhor álbum de jazz brasileiro / bossa na Dinamarca em muitos anos..." 

 

O quinteto Steen Rasmussen já existe desde 2007 e já fez turnês no Brasil, Espanha, Brasil, Equador, Colômbia e 

Escandinávia. 

www.steen-rasmussen.dk 
www.leominax.com 

http://soundcloud.com/steen-rasmussen 

http://soundcloud.com/leominax  
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