é uma mistura de estilos de
Baladas pop, blues, soul e
elementos worldbeat em
alemão, inglês e português.

is a style mix of Pop ballads,
blues, soul and worldbeat
elements in German, English
and Portuguese.

Luis B. Andrade, cuja música
ajudou-o já no seu país natal,
Portugal, a ouvir fiéis ouvintes,
apresenta canções em forma
de traje acústico de saudade
e amor.

Luis B. Andrade, whose music
already brought him a faithful
audience in his home country
Portugal, presents songs in the
acoustic garb shaped by longing
and love.

Apoiado por sons suaves de
violino, melodias melancólicas
de guitarra e a sua voz
fumegante e distintiva penetra
no interior dos corações do
público.

Supported by soft violin sounds,
melancholic guitar melodies
and groovy bass lines, his smoky,
distinctive voice strikes the
hearts of his audience.
JENNIFER KO WA L S K I

LUIS B. ANDRADE

FINE VIOLIN

SMOOTH VOCALIST
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LUIS B. ANDRADE
Luis B. Andrade, nascido e criado
em Lisboa, cresceu numa família
de músicos e descobriu desde
cedo o seu amor pela música.
Como autodidata, aprendeu a
tocar guitarra e a compor. Como
cantor e guitarrista, foi membro de
diferentes bandas com diferentes
estilos musicais.
Em 2003 fundou a sua primeira
banda de rock portuguesa,
Kontagio, para a qual escreveu
música e letras. Kontagio viajou
com sucesso por Portugal de 2006
a 2010 e tem aparecido em vários
palcos na Alemanha e no Canadá,
seguido de trabalhos de estúdio e
outras composições.

Luis B. Andrade, born and raised in Lisbon, grew up in a family of musicians and
discovered his love for music at an early age. As an autodidact he learned to play
the guitar as well as to compose. As a singer and guitarist he was a member of
different bands with different musical styles.

Em 2016, conheceu a violinista
Jennifer Kowalski e fundou a
banda LUIS BATA, com quem está
em digressão pela Alemanha
desde 2017. No final de 2018
LUIS BATA lançou o seu CD Lisboa.

In 2003 he founded his first own Portuguese rock band Kontagio, for which he
wrote music and lyrics. Kontagio successfully toured in Portugal from 2006 to
2010 and has appeared on several stages in Germany and Canada, followed by
studio work and other compositions.
In 2016 he met the violinist Jennifer Kowalski and founded the band LUIS BATA,
with which they have been on stage since 2017 and touring through Germany.
At the end of 2018 LUIS BATA released their CD Lisboa.
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JENNIFER KOWALSKI
Jennifer Kowalski nasceu e
cresceu em Erkelenz. Através de
sua família musical, ela descobriu
seu amor pela música em tenra
idade e começou sua educação em
piano sob a direção de sua tia e
mais tarde em violino na escola
de música.
Na idade de 16 anos, ela começou
como uma Jovem estudante dos
seus estudos clássicos no
“Conservatório de Música
Maastricht”. Ainda durante os seus
estudos, ela recebeu um convite
para uma audição nos estudios de
Andre Rieu. É membro permanente
da Orquestra Johann Strauss desde
os 22 anos de idade.
2016 Jennifer conhece Luis B.
Andrade e sua música, a mistura
de rock clássico e pop rock
rapidamente mostrou traços
melancólicos e levou à fundação
do projeto. LUIS BATA, onde
Jennifer também compôe a sua
própria música.
A banda está em turnê pela Alemanha
com seu programa desde 2017.

LUIS BATA

Jennifer Kowalski was born and raised in Erkelenz. Through her musical family
she discovered her love for music at an early age and began her piano education
under the direction of her aunt and later her violin education at the music school.
At the age of 16 she started as a young student her classical studies at the
“Music Conservatorium Maastricht”. Already during her studies she received an
invitation to audition from Andre Rieu. She has been a permanent member
of the Johann Strauss Orchestra since she was 22 years old.
2016 Jennifer meets Luis B. Andrade and his music, the mixture of classical
and pop rock quickly showed melancholic traits and led to the foundation
of the project. LUIS BATA, where Jennifer is also composing her own music.
The band has been touring in Germany with their program since 2017.
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