


DJ e produtor musical. G, infundiu suas raízes brasileiras em 
tudo que faz. Em encontro casual com o DJ SAM ONE, em 

2009, teve um grande impacto em sua vida e carreira. Sam 
guiou G, e o convidou para ser membro da HOUSE 4 YOU 

(gravadora e Party Production). G é a nova geração de DJs. 
Misturar raízes brasileiras com a música house de Nova York, 

torna sua música diferente e autêntica, tendo sua própria 
essência e identidade. Desde 2012, DJ G é dono de um selo 

próprio chamado Sambanismo, que lança sua música e 
também produz outros artistas. O Sambanismo é um selo 
autenticamente brasileiro, que traz um novo sabor para a 

indústria musical. G já realizou o seu trabalho e tocou suas 
produções musicais nos melhores clubs do mundo incluindo:

- Milao, Italia: Queens;
- Mykonos, Grecia: Drunk Duck;

- Strasbourg, França: Club In House;
- Marrakesh, Marrocos:Theatre Club;

- São Paulo, Brasil: Mokai, Vegas Club;
- Paris, França: La Machine Du Moulin Rouge,

   Djoon Club, Balajo Club;
- Nova York, USA: Cielo, Libation Party, Are You Afro, Hang Time, 

Output, Funkbox, Club In House;

Singles e remixes disponíveis em grandes selos como Azucar, 
Sambanismo, Merecumbe Recordings, Open Bar Music. Pode 
também ser encontrado fornecendo o cenário musical para os

grandes eventos de dança Juste Debout, Red Bull, Pura Calle e 
muito mais. Atualmente DJ G está espalhando sua música, 

paixão e carisma para todos os clubes e eventos que acolhem 
seu sabor mbrasileiro, técnica e bom gosto.

RELEA�E



Perception, 2014: Perception 
nasceu forjado na excitação pela descoberta da 
produção musical. Mesmo a música não sendo 
algo novo para DJ G, produzir seu próprio álbum 
foi um desafio que trouxe para cada música toda 
a energia e excitação que a descoberta de novo 
mundo traz consigo.
A primeira manifestação do seu amor pela música 
e cultura house de Nova York em forma de som é 
expressa em várias diferentes perspectivas.

Solace, 2019: Solace é a manifestação 
do meu amor pela minha crença e espiritualidade 
expressada em forma de ondas sonoras. Um 
Álbum em homenagem aos Orixás com músicas 
enraizadas na cultura brasileira. A produção deste 
álbum contou com a participação dos cantores e 
artistas Kenny Bobien, Russoul, Matheus Lotus, 
Jet Viana, Cassia Viana, Jairo Pereira, Pullman 
Porters, Juliet Mendoza e Archie Burnett.

Cloister/Clausura, 2021: 
Clausura é a expressão coletiva das sensações e 
situações político-sociais e de saúde 
atravessadas durante a pandemia de COVID-19. 
Período marcado por muitas sensações extremas 
e difíceis de serem controladas. A produção 
deste álbum buscou transformar todos os 
sentimentos em combustível numa busca por 
liberdade, amor, paz, criatividade, e por 
esperança. Inspirado pela necessidade de por 
meio da arte trazer ao mundo alívio mental e 
espiritual. Com um olhar mais apurado G traz a 
força das suas raízes juntas com uma 
sonorização particular de todas as suas 
experiências. A produção deste álbum contou 
com a participação dos cantores e artistas 
Russoul, Pullman Porters, Archie Burnett, Kadu 
Percussionista e Ed. White.

DISCOGRAFIA



Sambanismo é um novo selo fundado pelo artista brasileiro Edson Guiu 
AKA (DJ G). O selo foi inaugurado em 2013 com o objetivo de expressar a 
visão musical de Edson para o mundo.
Sambanismo é um selo que foi criado para moldar as forças da house 
music e ritmos brasileiros, para fundir a cultura e energia brasileiras e 
desenvolver uma nova geração de house music como a
conhecemos.

Cantores como Kenny Bobien, Shane a voz de ouro, Sandra Honda, Gwen 
Hunter, Nia Carroll contribuíram com partes deste trabalho, que está 
pronto para ser lançado pela gravadora no Ano Novo.
Colaborações entre DJs como DJ Beloved, Adam Rios, Mark Francis, DJ 
Sam One, Shann S, estiveram em andamento no ano passado, produzindo 
e fazendo faixas com vários músicos como Davi Jardim Vinicius Dora, 
Vinicius Chagas, Helder Percussionista, todos eles fazem parte dos
novos sons e criações que estão para sair do Sambanismo. 

DJ G tem tocado em clubes ao redor do mundo para testar e sentir a 
reação das pessoas, e eles estão adorando. O Sambanismo continuará 
trabalhando com novos aspirantes a talento, cantores e músicos, criando 
o que Edson acredita ser um novo som.

Duas faixas já foram lançadas pelo Sambanismo, com muitas outras a 
seguir, então fique de olho nesse produtor emergente e em sua missão de 
levar a House Music em uma jornada por sua pátria e trazer a verdadeira 
energia e Espírito do Brasil enquanto ele mistura com seu verdadeiro amor
pela música e cultura House.

SAMBANISMO RECORDS



RESPONSABILIDADES
DOS CONTRATANTES
ESTÃO:

Transporte aéreo e traslado.
Todo e qualquer deslocamento
até a realização do evento deverá
ser submetido ao contratado com o 
prazo de uma semana antes do 
evento;

Hospedagem no período do evento. 
Quando a estadia na cidade for 
necessária. Quarto para
apenas uma pessoa;

Refeições do deslocamento
ao retorno;

Cachê referente aos shows
realizados no evento.



REDES SOCIAIS E CONTATOS

Instagram: @djgbrazil
Facebook: /DjGbrazil
Twich: twitch.tv/djgbrazil
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC21DyMVrYexgOgaini0z5jg
Site: https://www.djgbrazil.com/

Contatos
WhatsApp: +55 (11) 99346-6883
Internacional Bookings: emily@jadeanvilcollective.com
contato@djgbrazil.com


