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Sobre GAB VIVAN
Músico e ator, Gabriel Vivan é um jovem artista de mão cheia que vem
impressionando por onde passa. Natural de Erechim - RS, é dono de uma voz
cativante, metálica e única. Gab compõe músicas de variados estilos e temas, mas
vem figurando fortemente na cena Indie / pop-rock e pop-leve brasileiro. Em seu
primeiro lançamento "Toma Lá da Cá" Gab atingiu a marca de 43 mil plays nas
plataformas digitais. Em 2020 lançou-se no cenário internacional do pop com o
single "Made for Each Other" em parceria com o Dj e produtor Vaid Deez da
Bielorrússia. Em 2021, Gab lançou seu primeiro EP intitulado de "Nós por Nós e
por todos", se em 2022 são aguardados pelo menos mais de 8 singles.
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O EP
O EP surgiu da vontade do artista
em criar um movimento unindo as
pessoas e outros artistas. Daí o
nome "Nós por Nós e por todos".
O Extended Play, gravado em São
Paulo - SP em maio de 2021, é o
mais consolidado trabalho do
artista e vem com 3 faixas inéditas
que conversam entre si, levando o
ouvinte a uma experiência única
através da reflexão do mundo
atual.

AS FAIXAS
1 - NÓS POR NÓS E POR
TODOS
Desperta a união das pessoas e
propõe a mudança que mora
dentro de cada um.
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2 - RENASCER
A mudança leva ao renascimento,
seria o poder de transformar-se e
transformar o mundo ao seu redor
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3 - COR
Aceitando a mudança, o novo
mundo estaria livre de qualquer
passado, disposto a dar Cor ao
futuro.

NOTA DO ARTISTA
Ao compor estas músicas na
quarentena, procurei levar os
ouvintes, que se permitissem, a
imaginar um novo mundo. Um
lugar onde houvesse união e
paz.
É a minha reflexão de um
mundo pós pandêmico.
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