
 

 

Keith Terry 
 

Pioneiro da percussão corporal 
 

21 a 24 de janeiro de 2020 (14h às 19h) 
Ele bate as palmas, esfrega uma mão na outra, estala os dedos, bate os pés, arrasta a sola 
dos sapatos, percute peito, barriga e traseiro, explora sons com as bochechas: Keith Terry 
usa toda e qualquer superfície para explorar todas as suas possibilidades, criando sua 
música a partir de uma surpreendente variedade de registros sonoros com brilhantes 
variações rítmicas. Pode-se definir Keith Terry como um bailarino percussionista, cujo 
trabalho engloba uma gama de disciplinas afins, como música, dança, teatro, 
performance, dentro de uma visão artística própria criando uma linguagem que 
transcende padronizações. Keith se define como músico corporal, que a partir do uso do 
mais antigo dos instrumentos- o próprio corpo - cria uma base para explorar, aliar, 
mesclar possibilidades rítmicas, percussivas e de movimentos, tradicionais e 
contemporâneas 
 

Horário: 14h às 19h                                                            Coordenação: Adriana Rodrigues 
Local: Conservatório Brasileiro de Música. Av. Graça Aranha, 57/12º. RJ Metro Cinelândia. 

Tradução: Elizabeth Dau 
InvestimentoR$350,00/R$300,00 Alunos CBM e Associados FLADEM (fladembrasil.com.br) 

Descontos para “pacote verão” e/ou pagamentos antecipados. 
Informações: Adriana Rodrigues (21) 99804-3838 poseducacaomusicalfladembrasil@gmail.com 
 

KEITH TERRY percussionista / dançarino / educador cuja visão artística transita na linha entre 
música e dança há mais de quatro décadas. Como solista, já se apresentou no Lincoln Center, 
Bumbershoot, All Things Considered e Morning Edition da NPR, The World, do PRI, Vienna 
International Dance Festival, e o Paradiso van Slag do World Drum Festival, em Amsterdã. Como 
produtor, fez 5 CDs e 4 DVDs para a Crosspulse Media. De 1998 a 2005, Keith fez parte do corpo 
docente do Departamento de Artes e Culturas Mundiais da UCLA, onde projetou e ministrou 
vários cursos sobre a relação entre música e dança; escuta profunda; sincronicidade, tempo e 
tempo; e comunicação intercultural nas artes. Em 2006, concebeu e dirigiu o primeiro 
International Body Music Performance Project para o Instituto Orff em Salzburg. Keith faz turnê 
anualmente nas Américas, Ásia e Europa, onde suas apresentações de música corporal, oficinas, 
residências e comissões coreográficas são conhecidas entre artistas profissionais e educadores. 
Keith Terry é Diretor Fundador da Crosspulse, uma organização de artes com 32 anos, com sede 
em Oakland, Califórnia, dedicada à música e dança interculturais baseadas no ritmo. Keith é 
também o diretor fundador / artístico do projeto Crosspulse: International Body Music Festival 
(IBMF), festival anual de 6 dias que explora a linguagem da música corporal de cultura para 
cultura. Desde 2008, o IBMF foi produzido em San Francisco / Oakland, EUA; São Paulo/ Brasil; 
Istambul/ Turquia; Terni/ Itália; Bali/ Indonésia; Paris/ França; Atenas/ Grécia; Quebec/ 
Canadá;Gana/ África. 
http://www.crosspulse.com/http://www.internationalbodymusicfestival.com/ 


