
A Y M E R I C   F R E R E J E A N 

A aventura musical de um francês no Brasil!

Aymeric Frerejean é um cantor e pianista francês estabelecido em São Paulo. Sua música é um
blend  de  jazz  e  de  pop  com  influências  francesas,  americanas  e  brasileiras  com  estilo
frequentemente comparado com Michael Bublé ou Jamie Cullum. Ele acabou de lançar, na casa de
shows Ao Vivo Music, o seu primeiro CD “Overseas Telegram”, composto de versões acústicas de
clássicos como “Overjoyed”, do Stevie Wonder, ou “The Best”, da Tina Turner, e de uma seleção das
suas  melhores  músicas  originais. Aymeric  toca  para  festas  de  grandes  marcas  como  Moët  &
Chandon, Krug, Cheval Blanc e Dom Pérignon e é também frequentemente convidado para tocar em
eventos privados no mundo inteiro.

O cantor e pianista nasceu  em  Paris e a música
sempre  fez  parte  da  sua  vida. Ele  começou  a
tocar  piano  e  a  compor  muito  cedo. Por  isso,
após ter se formado em direito resolveu   seguir
sua  paixão e logo foi contratado como pianista
no legendário  Bœuf sur le Toit, uma renomeada
casa de jazz na capital  francesa, onde tocou e
cantou   regularmente   para   um  público
internacional  e  para  celebridades  como   Júlio
Iglesias,  Scarlett Johansson, Barbara Hendricks
e Julia Roberts. 

Suas composições são influenciadas por músicos
muito diversos como Cole Porter, Stevie Wonder,
Elton  John, Billy  Joel, Michel  Legrand, a  Bossa
Nova e pelos clássicos da “Chanson française”,
pois  durante  esses  anos, no  Bœuf sur  le  Toit,
clientes  pediam  regularmente  por  músicas
específicas e muito variadas. 

Da França ao Brasil

Foi também em Paris que o músico conheceu a esposa Paula, uma executiva brasileira a qual pediu
em casamento quatro meses depois. Logo eles se mudaram para São Paulo e ele se apaixonou pelo
Brasil. Ainda criança, ele tinha morado com os seus pais em Hong-Kong e  Tokio.  Dessas  viagens
maravilhosas  sobrou  um  gosto  por conhecer  outras  culturas,  pessoas e paisagens. Ele se
tornou fluente em português em meses e se integrou rapidamente no meio musical de São Paulo,
compondo para filmes, publicidade e começando uma carreira de locutor com sotaque francês!

Ele  já  criou  música  para  grandes  marcas  como  Havaianas,  Stella  Artois,  Johnson&Johnson,
Petrobras, Vivo, Sadia, M6 Télévision, Amanco, Iguatemi, Embraer, entre outros. 

Logo seu talento foi notado e ele foi convidado para compor músicas para cantoras consagradas
como Fabiana Cozza, Marina de la Riva e Luciana Mello.

Aymeric  Frerejean, um francês  de  Sampa e  do  mundo, que  sempre  busca  o  diálogo  entre  as
culturas que fazem parte dele. À bientôt!

www.aymericfrerejean.com +55 11 9 8990 8118  aymericmusic@gmail.com
@aymericfrerejean                @aymericfrerejean
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