
 
SORRY DRUMMER 
Acusticamente Perfeito 
 

 
Luiz Roberto Julião, conhecido como Sorry Drummer, nasceu na Vila Matilde, zona leste de              
São Paulo. 
 
Sob influência de Art Blake, Max Roach, JB'S, Quest Love, Chris Daddy Dave, J. Dilla, Dj                
Premier, Peter Rock, SorryDrummer trocou a carreira de Químico para dedicar-se à sua             
música.  
 
Ele que morou na Inglaterra por quatro anos, e ganhou o apelido de Sorry, pelo hábito de usar                  
a expressão inglesa, teve sua primeira oportunidade no Hip Hop com KL Jay (Racionais MC), e                
mais tarde com J Slick (Banda DMN), Milk (Atual Dj do MC Cabal) e Negrulho (Drumandbass)                
que lhes deram a experiência que precisava para arriscar-se. 
 
No intuito de descobrir novos ou desconhecidos talentos do movimento hip hop aqui no Brasil,               
ele montou a banda Central Acústica com seu amigo- DJ Marco em 2002, num projeto ousado,                
que tinha como mestre de cerimônia, o MC Kamau, onde disponibilizava uma banda completa,              
às sextas-feiras no centro de SP, onde o microfone era aberto para quem tivesse coragem de                
mostrar suas rimas.  



 
O projeto foi um sucesso e deu visibilidade para muitos dos MC'S dessa nova geração. 
 
Desde então, não parou mais!  
 
Participou de vários eventos de hip hop como: Campeonato de Beat Box pela TV Cultura,               
Projeto Agosto Negro (Prefeitura de SP), Feira Preta, Teatro Dias Gomes, Liga dos MC'S (Rio               
de Janeiro), Projeto Galeria Olido, Sesc SP, entre outros. Tocou para vários MC'S como;              
Kamau, Xis, Slim Rimografia, Max BO, Arnaldo Tifú, Rincon Sapiência, Banda DMN, Marechal,             
Lito Atalaia (Gospel), Stevy Mahy (cantora de soul francesa), Racionais MCs, e a cantora              
Patrícia Marx do qual foi produtor de seu novo álbum, “Trinta”, entre outros. 
 
De sua estreia na Central Acústica ao lado de grandes líderes do hip-hop brasileiro, ao               
lançamento de seu primeiro álbum "Sorry Drummer & Friends Vol.1", o produtor, compositor e              
baterista percorreu um grande caminho. 
 
Lançado em 2011, o álbum de estreia do produtor ficou no topo das paradas com o hit “Sair Pra                   
Gastar”, e reuniu grandes nomes da música e os melhores MC's e artistas da atualidade               
dentre eles : Kamau, Slim Rimografia, Rincon Sapiência, Arnaldo Tifú, Silvera, Filiph Neo,             
Patrícia Marx e Valmir Nascimento, além da participação especial de Replife da Califórnia, Mr              
Reed de Nova York e dos músicos: Robson Tavares (baixo), Herbert Medeiros (teclado) e Rael               
Lúcio (baixo); 
 
Aclamado pela crítica nacional e internacional, Sorry Drummer teve seu primeiro LP lançado na              
Europa e Ásia via P- Vine, e, foi o primeiro artista brasileiro a ter um álbum distribuído pelo selo                   
norte americano  710 Digital/ABB Records. 
Cinco anos após seu debute, Sorry Drummer está de volta com a continuação do projeto, o                
álbum  “Sorry Drummer & Friends Vol. 2”.  
 
Liderado pelos singles “Perto de Mim”, “Diz Que Sim”, e “Runaway” o sucessor de "Sorry               
Drummer & Friends" de 2011, traz 15 faixas e participações de: Slim Rimografia, Tássia Reis,               
Drik Barbosa, Rashid, Stefanie,Tatiana Bispo, Rincon Sapiência, Isreal, Elo da Corrente ,            
Síntese e os DJs Erick Jay, PG e Negrito. O LP conta ainda com as colaborações                
internacionais da rapper Akua Naru, a cantora norte americana Trista Eaden, e os rappers              
Chris Broadnax e Ngoma Mjumbe . 
 
Com produção assinada por Silvera, o álbum inclui o hit "Casual" lançado pela banda Haikass               
com participação do produtor e baterista, e traz colaborações dos músicos e produtores Filiph              
Neo, Herbert Medeiros, Dj Luciano Rocha, Ronaldo Frige e Fábio Hataka, e produção             
assinada por Silvera,  
 
“Sorry Drummer & Friends Vol.2” foi lançado em dezembro de 2016 pela gravadora              
independente, Gueropa Music. 
 
Entre em contato clicando AQUI 
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