RELEASE
Com quase 3 anos de carreira e conhecidos por vários projetos criativos,
Maykow Melo e Bruno Rigamonte (mandioca) ficaram nacionalmente
conhecidos como compositores.
Entres suas obras, encontramos músicas como 50 Reais – Naiara Azevedo
, A Mala é Falsa -Felipe Araújo, Cruzando os Dedos – Maiara e Maraisa,
Não deixa eu tomar birra – Lucas Lucco, Cadeira de Aço – Ze Neto e
Cristiano e vários outros sucessos. Essa foi à porta de entrada para o
lançamento da dupla Maykow & Bruno.
Trata-se de uma dupla irreverente que possui composições criativas e
contam de forma super bem humorada as situações cotidianas de
quem bebe, ama e sofre.
No comando da produção musical está Blenner Maicom, do renomado
estúdio LKS, produtor de grandes artistas como Cristiano Araújo,
Humberto e Ronaldo e Tiago Brava. “Blenner conseguiu colocar cor no
som, alegria. Quem não bebe, tem vontade de beber, quem não sofre,
tem vontade de sofrer” -Bruno Mandioca.
A dupla iniciou seu trabalho no cenário nacional com uma aposta para o
carnaval que foi uma das musica mais executadas neste ano; “Eu tô com
Ismo”, uma composição feita em parceria com Elvis Elan, Montenegro e
Henrique Castro. Uma das músicas mais executadas no verão de 22017 e
já conta com mais de 10 milhões de visualizações no YouTube.
O clipe foi gravado com tecnologia de cinema e contou com a
participação da equipe de dança FITDANCE. Roteirizado pela Agencia
Califórnia, contou com a participação da cantora Marilia Mendonça e já
passou dos 7 milhões de Views no YOUTUBE.

Maykow e Bruno começaram o ano de 2018 com o pé direito. A convite
de Wesley Safadão, a dupla foi até Fortaleza para compor e gravar o seu
mais novo sucesso Meu Jeito de Sofrer. A música é uma das grandes
apostas para esse ano.

