
 

RELEASE – ERIC ASSMAR 
 
 
Vencedor do Prêmio Caymmi de Música como “Melhor Instrumentista” (2015), o guitarrista, 
cantor e compositor baiano Eric Assmar é um dos principais nomes da nova safra de artistas 
de blues e rock do Brasil e tem três álbuns solo lançados: "Eric Assmar Trio" (2012), 
"Morning" (2016) e “Home” (2022). 
 
Como músico e artista, atuou ao lado de nomes como Álvaro Assmar, Marcelo Nova, Os 
Panteras (Raul Seixas), André Christovam (pioneiro do blues no Brasil), Flávio Guimarães 
(Blues Etílicos) e realizou uma série de shows em festivais, como o SXSW (Austin/Texas, 
Estados Unidos, 2009), XI Fenart (João Pessoa/PB, 2010), SESC 'N' Blues (Ribeirão 
Preto/SP, 2011), VI Festival de Blues de Londrina (Londrina/PR, 2016), Festival de Jazz do 
Capão (Chapada Diamantina/BA, 2018), Paulo Afonso Jazz Festival (Paulo Afonso/BA, 
2018), Blues Jazz Serra Grande (Serra Grande/BA, 2019), Festival Jazz no Castelo (Praia 
do Forte/BA, 2022) além de apresentações em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
no circuito de casas de blues em grandes cidades do exterior, como Nova Iorque 
(Outubro/2016), Toronto (Agosto/2017) e Londres (Fevereiro/2020). 
 
Seu trabalho como artista já foi veiculado em especiais de televisão em emissoras como a 
TV Brasil e TVE Bahia, bem como mencionado e abordado em matérias de revistas 
especializadas, como Guitar Player Brasil (2015), Guitar Load (2013), além do Wall Street 
International (Nova Iorque/2015). 
 
Para além de sua atuação como músico, Eric Assmar também é pesquisador, professor de 
guitarra blues, Doutor em Música (PPGMUS/UFBA) com pesquisa sobre perspectivas 
metodológicas do ensino da guitarra blues no Brasil (2019) e Mestre em Etnomusicologia, 
pela mesma instituição, com pesquisa sobre os discursos musicais e a trajetória do blues 
em Salvador (2014). O artista é formado em Licenciatura em Mùsica, pela Universidade 
Federal da Bahia (2010). 
 
Filho do bluesman Álvaro Assmar (pioneiro do blues na Bahia), com quem atuou por muitos 
anos como músico e co-produtor, Eric Assmar também é produtor e apresentador do 
Educadora Blues, pela Rádio Educadora FM (emissora pública do estado da Bahia), 
programa que está no ar semanalmente desde 2003, idealizado pelo saudoso Álvaro 
Assmar, trazendo em sua programação lançamentos de blues no Brasil e no mundo. 
 
 
LINKS: 
 
Clipe "Home": 
https://youtu.be/WQyLjlsZJ8g 
 
Clipe "Close To Me": 
https://youtu.be/wSMcHeLr_o4 
 
Clipe "I'm Still Working": 
https://youtu.be/G0yCrkAOrp0 
 
Especial TVE / TV Brasil - Eric Assmar Trio - Show de lançamento do CD "Morning (2016): 
https://youtu.be/LJhhlzkIGG4 
 

https://youtu.be/WQyLjlsZJ8g
https://youtu.be/wSMcHeLr_o4
https://youtu.be/G0yCrkAOrp0
https://youtu.be/LJhhlzkIGG4


 

Especial TVE / TV Brasil - Eric Assmar, Flávio Guimarães (RJ) & Mojo Blues Band - "Álvaro 
Assmar 60 Anos - Uma Homenagem" (2018): 
https://www.youtube.com/watch?v=sZcat9nu4hU&t=1185s 
 
Especial TVE - Eric Assmar, André Christovam (SP) & Mojo Blues Band - "Álvaro Assmar - 
Family & Friends" (2019): 
https://www.youtube.com/watch?v=5HwVjPAxkTw&t=2184s 
 
Vídeo-resumo - Palestra Musical "História do Blues" (2019): 
https://www.youtube.com/watch?v=xwKX0waKMmE 
 
Eric Assmar Trio - Tributo a Álvaro Assmar no Festival de Jazz do Capão (2018): 
https://www.youtube.com/watch?v=zsL4LFn1zw8 
 
Matéria "Not the same old blues", publicada em 14/03/2015, por Art Zantinge (Wall Street 
International/NYC):  
http://wsimag.com/entertainment/13725-not-the-same-old-blues 
 
Matéria G1 (2019) - lançamento de "Family & Friends", álbum póstumo de Álvaro Assmar: 
https://g1.globo.com/ba/bahia/musica/noticia/2019/07/20/um-ano-e-7-meses-apos-morte-do-
pai-eric-assmar-finaliza-e-lanca-cd-deixado-incompleto-por-alvaro-me-aproximou-da-
memoria-dele.ghtml 
 
Matéria A Tarde (2016) - lançamento de Morning, segundo álbum do Eric Assmar Trio: 
https://atarde.uol.com.br/cultura/musica/noticias/1787599-novo-album-confirma-talento-
inegavel-do-eric-assmar-trio 
 
www.ericassmar.com.br 

https://www.youtube.com/watch?v=sZcat9nu4hU&t=1185s
https://www.youtube.com/watch?v=5HwVjPAxkTw&t=2184s
https://www.youtube.com/watch?v=xwKX0waKMmE
https://www.youtube.com/watch?v=zsL4LFn1zw8
http://wsimag.com/entertainment/13725-not-the-same-old-blues
https://g1.globo.com/ba/bahia/musica/noticia/2019/07/20/um-ano-e-7-meses-apos-morte-do-pai-eric-assmar-finaliza-e-lanca-cd-deixado-incompleto-por-alvaro-me-aproximou-da-memoria-dele.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/musica/noticia/2019/07/20/um-ano-e-7-meses-apos-morte-do-pai-eric-assmar-finaliza-e-lanca-cd-deixado-incompleto-por-alvaro-me-aproximou-da-memoria-dele.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/musica/noticia/2019/07/20/um-ano-e-7-meses-apos-morte-do-pai-eric-assmar-finaliza-e-lanca-cd-deixado-incompleto-por-alvaro-me-aproximou-da-memoria-dele.ghtml
https://atarde.uol.com.br/cultura/musica/noticias/1787599-novo-album-confirma-talento-inegavel-do-eric-assmar-trio
https://atarde.uol.com.br/cultura/musica/noticias/1787599-novo-album-confirma-talento-inegavel-do-eric-assmar-trio
www.ericassmar.com.br

