Baterista & Percussionista
LAZINHO BATUCK, nascido em Salvador-BA, atua como baterista e percussionista desde
1986.Interessou-se pela música aos 12 anos e iniciou profissionalmente sua carreira aos 17.
Cursou oficina e o básico de percussão da UFBA (Universidade Federal da Bahia). Fez gravações
em estúdios para vários músicos da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.
Dando continuidade a sua profissão, tocou com músicos como:Viviane Trípodi, Sara Jane, Chico
Mendonça, Tonho Matéria, Gerônimo, Moacir Lobo e participou também de bandas como: Fuzuê,
Novos Bárbaros, Armadinho e Dodô e Osmar, entre outros, fazendo shows em: teatros, palcos
públicos, carnavais oficiais e carnavais fora de época na Bahia e diversos estados brasileiros.
Atualmente faz shows com Doca Furtado, Telma Vieira, Guigo Amaral, Helena Porto, Marcio Joe,
Nilson Ribeiro e entre outros... E artistas renomados da música Brasileira como : Roger do ultraje
Rigor, Telo Borges, Chico Cesar..
Atuando em Campinas desde 1998, veio para tocar com a Banda Luauge como baterista, fazendo
apresentações em bares, casas de shows, eventos em empresas e hotéis.
Até um determinado momento da carreira, Lazinho Batuck alternava entre a bateria e a percussão
nos trabalhos que executava profissionalmente. Foi quando percebeu que podia juntar as duas
coisas e seguir um novo caminho. Assim desenvolveu seu próprio set up, juntando elementos da
bateria e percussão, e passou a tocar ao mesmo tempo diversos instrumentos, predominando
caixa, bumbo e chimbal, congas, timbal, pandeiro, cobel e block. atualmente esta com seu set
chamado PERCUTERIA, uma nova técnica diferenciada que desenvolveu.
Projeto Lazinho Batuck Convida: Depois de acompanhar alguns músicos de Campinas SP. que
toquei ao longo de minha carreira como baterista e percussionista, montei o projeto para todas

as quintas-feiras, para ser executado em bares e restaurantes de Campinas e região. A
cada quinta-feira um convidado diferente, sobe ao palco trazendo os melhores hits da mpb,
samba, jazz, blues e clássico do rock... Atualmente estou com este projeto na Martin
Holandesa Confeitaria e Restaurante, na cidade de Holambra-SP
Projeto Duo Contra-Baixo & Percuteria: Em formato inusitado para um grupo de música
instrumental. O baixista Arturzinho Aguiar e o percuterista Lazinho Batuck produzem uma
sonoridade toda especial para standards do jazz e da música brasileira, através de releituras
repaginadas por arranjos com forte influência de ritmos afro-baianos. Apresentação da
dupla traz também músicas autorais e abre espaço para a participação especial de músicos
convidados, como: Thiago Santana (tecladista) Miltinho Bortoletto (guitarrista) e outros....
Shows e festivais, como: Festiva Cover Bass em SP e BH ao lado Celso Pixinga, Ronaldo
Lobo, Serginho Carvalho, Niltow Wood e outros grandes nomes do contra-baixo
brasileiro...Festival linha de frente edição BH, ao lado de grandes bateristas como: Kiko
Freitas, Marcio Bahia.. e outros nomes como: Juarez Moreira, Adriano Gissoni trio, Paulo
Russo, Sergio Groove e outro grandes nomes da música instrumental brasileira...
Desta forma Lazinho Batuck segue sua formação profissional.

