
O Fenômeno RAP no Brasil é inegável!

que existe espaço para A Novidade!
Mais uma vez o mercado mostra 
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Nossa História

 Ricardo Aquino idealizador do projeto, vem estudando música desde muito cedo,

   A Novidade Rap nasce com o obje�vo de dar oportunidade a novos ar�stas e ajudar a 

Queremos ser mais que ar�stas do palco, somos uma comunidade!

 mas foi após 4 meses em Los Angeles, estudando Produção Musical, imerso na cultura

 fortalecer a cena do Rap. Queremos tornar possível que mais ar�stas gravem, façam

Já criamos um podcast, buscamos uma parceria para um programa de rádio e

produzimos conteúdo semanalmente para ajudar outros ar�stas e entusiastas da música.  

do Hip Hop, que teve a ideia de montar esse projeto de colaboração.   

vídeos de qualidade, etc. Usamos nossos canais de comunicação como: 

    “Quero ajudar o máximo de pessoas possíveis e quem sabe revelar um novo talento       

para o mundo do RAP”. 

Instagram e YouTube para ajudar esses ar�stas a propagarem sua arte.     

Quais são os diferenciais do projeto?

+ de 20
Ar�stas 
até o momento 

+ de 8.000
seguidores no Instagram

do Rio de Janeiro 
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5521992329723&text=Oi...
https://open.spotify.com/artist/6GnAApg3WKH8SHZ4mEbbF2
http://bit.ly/ANovidadeRap
https://web.facebook.com/anovidaderap/
https://www.instagram.com/anovidaderap/


Já entrou na minha

playlist, antes mesmo de lançar!
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Música 
Só é bom 

de Trabalho
a dois

EM BREVE

Com muita influência de RnB nossa primeira música de trabalho foi 

escolhida com unanimidade entre a equipe e colaboradores, por “arrepiar” quem ouve! 

“Essa música me arrepiou,   
me fez querer dançar...
 me fez querer viver!” 



CLICK AQUI
@AquinoBeat

O SHOW
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 Click no link abaixo e assista um trecho do show que preparamos para você!

Com a experiência de quem trabalhou do outro lado, como diretor ar�s�co  

 de casas de shows, contratando ar�stas. Ricardo preparou um show que 

atende uma demanda de mercado, com os maiores sucessos do RAP

e releituras incríveis em um formato enxuto, inovador e com viabilidade.     

EM BREVE

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521992329723&text=Oi...
https://open.spotify.com/artist/6GnAApg3WKH8SHZ4mEbbF2
http://bit.ly/ANovidadeRap
https://web.facebook.com/anovidaderap/
https://www.instagram.com/anovidaderap/
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 (21)  9923-29723

 contato@anovidade.com

 www.anovidade.com

@ANovidadeRap

Entre em contato:

21992329723
contato@anovidade.com
contato@anovidade.com
http://www.anovidade.com
http://www.anovidade.com
https://www.instagram.com/anovidaderap/
https://www.instagram.com/anovidaderap/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521992329723&text=Oi...
contato@anovidade.com
https://www.instagram.com/anovidaderap/
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