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Com muito rock’n roll na veia, a banda Música Urbana nasceu no Rio de Janeiro em 

2001, unindo músicos experientes e misturando uma pegada única às músicas que 

fizeram sucessos de 1970 em diante.  A banda faz shows pelo Brasil afora, desde 

interior a capitais e grandes casas no Rio de Janeiro, sempre empolgando o público de 

todas as idades.  

Formada por Pedro Erthal na voz e violão, Vinicius Lyra na guitarra e voz, Bruno 

Marques na bateria e Celso Bollorini no baixo, a banda trás algumas releituras de 

Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Titãs, O Rappa, The Smiths, Cazuza, Ultraje, 

entre outros. Ficar parado,  é uma missão difícil para quem gosta de boa música e um 

rock bem tocado. 

História da Banda: 

Toca o telefone: “Pedro, to pensando em montar uma banda de sucesso da Legião 

Urbana. Sei que você adora essa banda desde a época em que eu te dava aula de 

teoria musical! Topa montar esse trabalho? Poderia se chamar Música Urbana!”, e 

assim nasceu a banda, em pleno verão de 2001. Daí em diante, Vinicius convidou os 

outros integrantes para formar um trabalho que faria releituras das músicas criadas 

pelo grande poeta e compositor Renato Russo, vocalista da Legião Urbana. Foram 5 

anos pela estrada afora, com shows em Friburgo, Palmas, São Paulo, Miguel Pereira, 

entre diversos outros locais. O público incendiava! Dançava até o fim dos shows, 

cantavam juntos, em um longo coro sucessos como Pais e Filhos, Tempo Perdido, 

Faroeste Caboclo e Será.  

A banda, após 5 anos, percebeu que precisava ampliar o repertório, relembrar outros 

grandes sucessos que ficaram perdidos nas extintas rádios Fluminense e Paradiso. Não 

era só um desejo da banda, era uma necessidade de não limitar o trabalho a releituras 

de apenas um grupo. O rock 80 e 90 veio a tona em festas que celebravam seus 

tempos. O público clamava pela música de qualidade, da boa letra e sonoridade ímpar.  

Estamos prontos para divertir e alegrar o público de todas as idades, seja para mil ou 

um milhão de pessoas, com uma seleção musical única e muito amor pela música. 

Porque o show não pode parar! 


