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quelen (guitarra solo), Diego 
(bateria), Juliano (baixo), 
Gian (guitarra base), Rogers 
(vocal). 

Unijuí e Comissão de Cul-
tura da Expoijuí/Fenadi 2011 
promovem show com as se-
guintes bandas:

Decoders
Mc Stone
Parada Obrigatória 
Low High
Audiorocks 
Hardstock 
(Palmeira das Missões)
Käkedo Hc e S.E.M 
(Santa Maria)

grande peso no estilo, por 
isso acontece uma química 
boa entre os integrantes, 
cada um traz algo que gosta 
e ouve”, completa. 

No set list da banda, influ-
ências como Black Sabbath, 
Metallica, Steppenwolf, Rai-
mundos, Creedence Clearwa-
ter Revival, etc. 

A Low High que ainda 
não possui álbum ou faixas 
gravadas é formada por: Ma-

Na bagagem participações 
em importantes eventos do 
cenário musical gaúcho, uma 
turnê bem sucedida, inclusive 
com shows fora do Estado, 
um segundo CD sendo gra-
vado em estúdio e uma turnê 
própria para o próximo ano.

Enquanto finaliza a turnê 
2011, a banda está em estúdio 
gravando seu segundo álbum. 
Dentre os novos hits, estão 
as já divulgadas “Além das 
Barreiras”, trilha do aguar-
dado filme Cromossomo 21, 
e “A Carta” uma das finalistas 
dentre as 48 canções inscritas 
no 1º Festival de Música da 
Unijuí.

Low High

Estreando no festival, a 
banda ijuiense Low High 
experimenta a sensação de 
participar pela primeira vez 
do espetáculo que reúne 
bandas independentes de di-
ferentes gêneros musicais em 
um mesmo palco. Segundo o 
vocalista Rogers, co-fundador 
da banda juntamente com o 
baterista Diego, a ideia era 
formar um grupo de músicos 

para tocar sons alternativos, 
pouco difundidos, mesclando 
com covers de musicas que 
servem de influência para os 
integrantes. Rogers explica 
que a variação musical da 
Low High é basicamente o 
rock n’ roll e o metal. “Seria 
um pouco complexo em vista 
de que cada um dos integran-
tes gosta de alguma coisa, 
mas basicamente tocamos e 
ouvimos rock. Isso tem um 


