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Banda Doidivanas comemora 20 anos 
e disponibiliza álbuns em formato digital 

Para marcar duas décadas de carreira artística, a banda gaúcha Doidivanas 

prepara o quinto álbum, com material de composições inéditas e lançamento previsto 

para final de 2015, e distribui, em mais 30 plataformas digitais, uma nova versão de 

seu primeiro disco, Liber Pampa, lançado originalmente em 1998. 

A versão 2015 do álbum de estreia da banda, chamada agora de Liber Pampa Remexido, 

apresenta 12 faixas remixadas e remasterizadas, melhorando sua sonoridade, além de incluir 

arranjos e instrumentos que haviam sido eliminados da versão original de 1998. A venda 

online, que inclui ainda os discos Viagem ao Sul da Terra (2002) e Nosotros (2008), está 

disponível em mais de 30 lojas e sites de streaming, como iTunes, Deezer, Spotify, Amazon, 

Apple Music, Rhapsody e Google Play. 

A banda Doidivanas surgiu em 1995, na cidade de Pelotas (RS), criando uma fusão entre 

o rock, elementos da cultura regional gaúcha e estilos contemporâneos e já lançou quatro 

álbuns. Os integrantes da Doidivanas são Felipe Mello, nos vocais, Rodrigo Osório, no baixo, 

Daniel Conceição, na guitarra, e Rodrigo dMart, na bateria. Responsável pelos projetos 

gráficos dos primeiros trabalhos, o músico e publicitário Daniel “Cuca” Moreira se une ao 

grupo, como o quinto elemento da banda. 

Agora, a Doidivanas está em fase de pré-produção de seu quinto álbum – ainda sem 

título – para lançar no final do ano. O material do novo disco vai incluir novas composições e 

músicas nunca registradas em estúdio, criadas ao longo da carreira do grupo. As influências do 

novo trabalho circulam entre o folk rock, a música regional brasileira e a world music.  

DOIDIVANAS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS 

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6MbnBN2t7mfAXASNWC5bVe 

Amazon: http://www.amazon.com/Liber-Pampa-Remexido-Doidivanas/dp/B00YZ86U5C  

ITunes:   

Liber Pampa Remexido (1998-2015): https://itunes.apple.com/…/album/liber-pampa-re…/id999996990 

Viagem ao Sul da Terra (2002): https://itunes.apple.com/…/viagem-ao-sul-da-te…/id1004633208 

Nosotros (2008): https://itunes.apple.com/br/album/nosotros/id999151146 

DISCOGRAFIA 

Liber Pampa (1998), EP Sou de Pelotas, Por Quê?! (1999), projeto CD/Gibi, com o cartunista André 

Macedo, Viagem ao Sul da Terra (2002), Nosotros (2008) e Liber Pampa Remexido (2015). 

CONTATOS 

Doidivanas no Facebook: https://www.facebook.com/DoidivanasRock  

Doidivanas no Twitter: https://twitter.com/DoidivanasRock  
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