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Hard Blues Trio é blues rock. Dani Ela (baixo/voz), Juliano Rosa (guitarra/voz) e Alexandre Becker 
(bateria/voz) produziram singles, videoclipes e um álbum. E 2022 começa quente com “Set Fire”, 
tema que reafirma a sua vocação alinhada ao rock and blues. 
 
Há 10 anos o grupo gaúcho é um dos difusores do blues 
rock no Sul do país. Liga de resistência, o HBT aposta na 
força da tríade guitarra, baixo e bateria, trazendo elementos 
e conexões diretas com o som dos anos 1970, sem deixar de 
exibir o frescor da nova safra. O espírito hard blues brilha em 
“Set Fire”, 4º single individual do grupo, numa letra que 
reacende a (quase extinta) chama revolucionária do rock, 
pois serve como alerta a respeito das fake news, assim como 
ainda nos convoca a protestar contra as democracias 
enganosas. 
 
Ouça e veja o videoclipe aqui hardbluestrio.com/setfire 
 

A banda iniciou em 2012 tocando blues e rock em pubs de 
Porto Alegre e interior. A formação atual consolidou-se em 
2016. O álbum de estreia, "Pé Na Estrada", foi lançado em 
2017, foi indicado ao Prêmio Açorianos de Música e é 
mencionado entre os melhores álbuns de blues rock da 
nova safra brasileira. O trio já foi atração do maior festival de 
blues da América Latina, o renomado "Mississippi Delta 
Blues Festival" em 4 edições, 2017 e 2018 em Caxias do Sul-
RS, 2019 no Rio de Janeiro e 2020 na edição online. O single 
Missed The Train ganhou o prêmio HDB Condecora de 
melhor videoclipe pela União Brasileira do Blues. Hard Blues 
Trio já foi banda de apoio e esteve ao lado de grandes 
nomes da música, tais como: Solon Fishbone, Greg Wilson 
(Blues Etílicos), Cesar Valdomir (Argentina), Gonzalo Araya 
(Chile) e Bob Stroger (baixista de Muddy Waters, Chicago-
USA). 
 

“Uma garota linda de cabelo verde toca baixo e canta 
alto (...) 

 É a arte em sua essência: bela, generosa e 
transcendental. 
Como a lua no céu.” 
da crônica de Martha Medeiros publicada em 9 de agosto de 2017, após 
assistir Dani Ela tocando baixo no Clube de Jazz (Porto Alegre), tradicional 
evento protagonizado pela cantora e pianista Ivone Pacheco. 

 

“Ao ouvir o Hard Blues Trio, o clique promovido 
pelo dedo ao acionar o player do CD acende aquela 
tão esperada luz no fim do túnel." 
Memorabilia 

 
“Uma banda que é uma grande promessa nacional 
e representa muito bem o Rio Grande do Sul." 
Crash TV 
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Dani Ela (baixo e voz): 
Baixista, compositora e multi-instrumentista, Dani Ela é uma das forças femininas da 
cena musical gaúcha. E como revelação do rock/blues feito no Sul do Brasil, já se 
apresentou ao lado de nomes como Bob Stroger (USA), baixista de Muddy Waters; e 
dos gaitistas sul- americanos Cesar Valdomir (ARG) e Gonzalo Araya (CHI). 
"O Hard Blues Trio é um grupo criativo e sabe o que faz. Dani Ela na linha de 
frente é um exemplo da representatividade feminina", afirma Paulo James 
(Acústicos e Valvulados). 

 

Juliano Rosa (guitarra, violão e voz): 
Formado inicialmente como músico de baile, há mais de duas décadas Juliano Rosa 
é um entusiasta do rock e blues, atuando como agitador cultural, promotor de 
eventos e curador musical. Além de guitarrista, violonista, compositor e diretor 
artístico na HBT, é instrumentista na banda de Gonzalo Araya (CHI), uma das 
reconhecidas expressões da harmônica na América do Sul. “A jam session é a 
oportunidade de conhecer e de tocar com pessoas que nunca poderíamos ter 
encontrado num momento normal. Eu não conhecia o guitarrista da Hard Blues 
Trio. Ele é muito bom”, falou Hique Gomez (Tangos & Tragédias) após dividir o 
palco com Juliano. 

 

Alexandre Becker (bateria e voz): 
Experiente compositor, arranjador, produtor e educador musical e músico 
profissional há mais de trinta anos, Alexandre Becker atua em workshops e projetos 
sociais/culturais para crianças e adultos. Participou de gravações e apresentações de 
artistas, bandas e projetos com Solon Fishbone, Astroverso, The Hound Dogs e no 
Grupo Vocal e Instrumental De Vez em Canto, entre outros. “A bateria de Becker é 
uma pedra sólida que mantém o ritmo firme e pulsante”, concluiu Luciano Leães, 
que assina a produção do material mais recente do grupo. 

 
 

“Nome forte no Sul do Brasil, o Hard Blues 
Trio é uma atração que não pode faltar no 
lineup de festivais em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais." 
Combate Rock 

 
"Com seu blues rock autoral, o Hard Blues 
Trio é um verdadeiro achado, um grupo que 
dignifica a cena brazuca. Aumentem o som." 
Fúria 2112 

 
“O Hard Blues Trio forjou um trabalho 
maduro, sério, e que está em constante 
evolução." 
Zé Carlos de Andrade 

 
“Gostei da forma como eles gravaram 
“Vento e Chuvarada”, ao vivo, o que revela 
um power trio com muita pegada." 
Paulo Arcari 

 
"Tuve el placer de conocer los orígenes de 
la banda Hard blues Trio a fines del año 
2014 y he sido testigo de como han 
evolucionado los chicos de la banda, soy un 
fanático de sus discos y espero que 
continúen creciendo cada vez más esta 
banda de amigos que son una referencia del 
blues en el sur de Brasil." 
Gonzalo Araya 
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