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O ARTISTA

Wagner Torre, natural de Porto Alegre, RS, na adolescência
aprendeu a tocar violão, compor e cantar suas próprias
canções, época em que também participou de festivais
escolares, iniciando também aulas particulares de canto. 
Adquiriu sua carteira da Ordem dos Músicos aos 19 anos,
período em que iniciou um Curso de Extensão em Canto
Lírico da UFRGS e começou a tocar em pubs, bares e
eventos da capital gaúcha.
Wagner é Bacharel em Turismo e professor de inglês, o que
auxiliou significativamente no processo de composições de
grande parte de seu trabalho autoral. Além, de inglês,
Wagner também interpreta em espanhol, francês, italiano,
além da língua mãe (português), obviamente. 
Morou, entre os anos 2000 e 2014, em San Diego, CA
(Estados Unidos); Dubai (Emirados Árabes) e Benidorm
(Espanha), onde se apresentou em bares, casas locais e
eventos diversos.



+ SOBRE 
O ARTISTA

Atualmente, o cantor está no Brasil, onde já se apresentou em
Recife e Rio Grande do Sul, em eventos, hotéis, shoppings, casas de
show, bares e pubs. 
Wagner Torre, em 2016, desenvolveu um projeto musical
educativo, chamado Encanto Musical, que associa o aprendizado
da língua inglesa à música.
Em uma  recente performance no evento Miss Brasil-Mundo 2019,
em Bento Gonçalves, Wagner cantou duas canções italianas,
homenageando a imigração italiana no estado do RS, e uma em
inglês, logo antes do resultado do concurso.
Em junho de 2020, Wagner Torre foi convidado pelo grande artista
Kleiton Ramil (da dupla Kleiton & Kledir), onde foi entrevistado em
uma da edições do programa DAM: Descobrindo Artistas pelo
Mundo, onde falou sobre sua carreira, influências, trabalho autoral
e muito mais. Confira a entrevista no link:
https://www.youtube.com/watch?v=Op_o3tEfTgA&t=13s  
Wagner Torre destaca-se como um musico completo e versátil,
carismático, comunicativo, para todos os tipos de apresentações e
eventos, seja solo, ou acompanhado de outros músicos.



Com influências da música americana (Jazz, Soul/R&B, Funk/Disco, Pop,
Rock) e também MPB, tendo já composto majoritariamente em inglês, mas
também em espanhol e francês, Wagner Torre lançou seu primeiro vídeo
clipe autoral: a canção It Wasn't The Right Time, composta em parceria com
Daniel Rayol, filmado em Londres, Inglaterra, e produzido pelo produtor
cinematográfico Andrei Koscina, que pode ser conferido no seu canal no
YouTube: https://www.youtube.com/c/WagnerTorre. 

No seu trabalho autoral, canções como It Wasn't The Right Time, Crazy Love,
If I don't love you, Mysteries of the Universe, Josie, Smile, entre outros,
percebe-se nas letras reflexões sobre a existência, o amor e experiências de
vida. Confira-as no site www.wagnertorre.com

SUA MÚSICA



O REPERTÓRIO
Em seu repertório, diversificado e muito eclético, Wagner
Torre apresenta clássicos da música nacional e
internacional, de renomados artistas, transitando entre
vários estilos (Jazz, Soul, R&B, Funk/Disco, Pop, Rock, Música
Latina, MPB, etc.), desde os anos dourados aos dias atuais. 
Entre os artistas internacionais: Frank Sinatra, Elvis Presley,
Edith Piaf, Beatles, Stevie Wonder, George Benson, Bee Gees,
Michael Jackson, George Michael, Luís Miguel, Maroon 5,
Queen, Michael Bublé, Bruno Mars, entre muitos outros. 
Entre os nacionais: Jorge Ben, Caetano Veloso, Kleiton &
Kledir, Tim Maia, Rita Lee, Djavan, Lulu Santos, Legião
Urbana, Cazuza, Ed Motta, Marisa Monte, entre  outros.
Muitos dos artistas aqui mencionados exerceram significante
influência na carreira de Wagner Torre.



OS SHOWS

Show Mecânico: Formato show vocal, com banda pré-gravada, inclui equipamento de
sonorização proporcional completo, recomendado para eventos a partir de 50 pessoas.  
Show Acústico: No formato Voz e Violão, recomendado para eventos mais intimistas, inclui
equipamento de sonorização compacto. 

O Show SOLO de Wagner Torre, com duração máxima de 2 horas, conforme a proposta do
evento, ocorre em 2 formatos alternativos a serem contratados: 

1.

2.



ORÇAMENTOS

Os orçamentos variam conforme a duração do show (máximo de 2 horas), conforme a
dimensão do evento, considerando-se a possível contratação de estrutura de sonorização
compatível com o evento, equipamentos de iluminação, staff e deslocamento (quando fora
do perímetro urbano). 

Para o envio do orçamento adequado e formalização da Contratação, o/a contratante deve
informar por completo os seguintes dados: nome do contratante, CPF ou CNPJ, e-mail,
telefone, endereço, tipo de evento, data, dimensão do evento (baseado no número de
convidados), local e endereço do mesmo.



INFORMAÇÕES 
AO/À CONTRATANTE

O Pagamento: 50% do cachê deve ser pago no momento da contratação e o restante (50%) no dia da
performance do artista, durante a montagem dos equipamentos e passagem de som.
Formas de pagamento: via boleto bancário, transferência, ou em dinheiro.
Os detalhes, informados acima, são formalizados através de um Contrato de Prestação de Serviços, entre
ambas as partes, constando todos os detalhes pertinentes às obrigações entre as partes.
Após a conclusão dos pagamentos, o Contratante recebe do Contratado uma Nota Fiscal de Serviço (NFS),
especificando os detalhes e o valor total estabelecido na contratação.

FORMALIDADES:



CONTATO
WT Entretenimento Musical
Porto Alegre, RS.

Fone/WhatsApp: (51) 99321-7498
E-mail: info@wagnertorre.com
Site: www.wagnertorre.com

REDES SOCIAIS: Facebook: http://www.facebook.com/wagnertorrefanpage
Twitter: https://twitter.com/wagnertorre
Instagram: https://instagram.com/wagner.torre
YouTube: https://www.youtube.com/c/WagnerTorre

OBRIGADO PELO SEU CONTATO!


