
 Bossa Banda é um conjunto vocal femi-
nino de Zagreb (Croácia) que toca música bra-
sileira. Seu repertório é uma série interessante 
de padrões de Bossa Nova, Samba e Música 
Popular Brasileira, também conhecida como 
MPB. Já se apresentaram na Croácia, Eslovênia 
e Áustria. De seus inúmeros shows eles sempre 
apontam o “Summer in Stross” (Zagreb) como 
o festival que eles alegremente voltam, e o 
“Hvar Summer Festival” 2018 que foi um desa-
fio especial para eles. As recentes “Jornadas da 
Cultura Brasileira”, feitas em colaboração com o 
Museu Etnográfico e a Embaixada Brasileira em 
Zagreb, definitivamente chegaram às 3 me-
lhores experiências, pois marcaram o início da 
nova era: realizar workshops de Samba e Bossa 
Nova, que trouxe esses gêneros para um públi-
co mais amplo.
 Embora o conjunto tenha sido fundado 
em 2010, o trabalho começou a acontecer no 
final de 2015, quando trouxeram um novo dire-
tor musical: Marco Antônio da Costa, guitarris-
ta, compositor e compositor brasileiro de jazz. 
Ele traz uma pitada de novidade ao repertório 
da Bossa Banda, estabelecendo harmonias 
desafiadoras e percussão vocal como padrão. 
Para atender a esses requisitos, em 2017 a 
Bossa Banda começou a trabalhar com a reno-
mada cantora e preparadora vocal de jazz da 
Croácia, Lela Kaplowitz, que levou seu trabalho 
a um novo patamar. São cinco vozes únicas que 
acompanham a banda “Marco Antonio da Costa 
Trio”. Além do excelente Marco na guitarra e 
nos vocais, há também o conhecido baixista 

croata Zvonimir Šestak e o percussionista eslo-
veno Žiga Šercer.
 A banda adquiriu um repertório rico nos 
últimos anos e fazer um álbum, naturalmente, 
foi o próximo passo. Eles entraram no estú-
dio no final de 2018 e, além do Trio, haverão 
músicos convidados: os brasileiros Henrique 
Pacheco no baixo, Matheus Jardim na bateria 
e Fagner Wesley no piano, e a cantora de jazz 
croata Lela Kaplowitz.
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