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Em casa, no trabalho, no lazer, nos palcos… Na Vida!
Há mais de 10 anos no mundo e no mercado da música, Lele Griebler, multi instrumentista,

vive música nos seus dias como Produtor Musical/Professor e nos finais de semana nos

palcos, onde apresenta Shows Acústicos ou com banda.

A proposta não é apresentar apenas um show, mas sim criar uma atmosfera musical e

artística no ambiente, proporcionando ao público uma experiência musical interativa.

AO VIVO - O LORDE PUB AO VIVO - LONE STAR GRAMADO

“Lele traz no repertório cover, canções de muita energia e que a galera sabe cantar garantindo um

show Alto Astral e Interativo!”

“Sua paixão pela guitarra é evidente nos palcos!”

Para acessar mais materiais de Lele Griebler, acesse os Canais:

YOUTUBE - FACEBOOK - INSTAGRAM

Reserve sua data - (51) 996139050

https://www.youtube.com/watch?v=F0kxlSNPetE
https://www.youtube.com/watch?v=7jKh5XCYJ3U
https://www.youtube.com/watch?v=CARtkyi2YdI
https://www.youtube.com/leleaovivo
https://www.facebook.com/lelegriebler
https://www.instagram.com/lelegriebler
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Alguns lugares que Lele já tocou:
BIER EMPORIUM (Feliz), HAKA (São Leopoldo), BIER KELLER (Tupandi), GASTROPUB (Montenegro),

O LORDE PUB (NH), REPÚBLICA DAS CERVEJAS (São Leopoldo), FESTA NACIONAL DA BERGAMOTA (São Sebastião do Caí),

FESTUR (Salvador do Sul), FESTA NACIONAL DO MORANGUINHO (Bom Princípio), ABBEY ROAD (Novo Hamburgo), BOREAL RASEN

PUB (Gramado), KAFKA (Portão)...

CLIQUE AQUI para ver o resumo de um show.

https://www.youtube.com/watch?v=7jKh5XCYJ3U
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Carreira Autoral

Lele Griebler possui também uma carreira autoral de Rock/Blues onde apresenta suas

composições e versões de clássicos. Está na fase final da produção do seu CD e na internet já

disponibiliza clipes destes trabalhos:

CLIQUE AQUI - CLIPE OFICIAL

AO VIVO - CLIQUE AQUI

Orçamentos e Agenda

Os orçamentos dos shows e consulta de datas podem ser realizados com o representante de

formal pessoal, pelo telefone ou pelo email contato@lgmusica.com.br

Os valores variam conforme data e estrutura oferecida pelo contratante.

Contato:

(51) 996139050

https://www.youtube.com/watch?v=hlQWBGBLuSg
https://www.youtube.com/watch?v=gdDEleYCDcQ
https://www.youtube.com/watch?v=UoQgjeghnzU&list=PLUZry0stOkP_kvzw7I6M9TA5HKgisHIem
mailto:contato@lgmusica.com.br
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Lele Griebler conta com o apoio de:


