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LETIERES LEITE QUINTETO é um projeto do músico, compositor e arranjador Letieres 
Leite, fruto de suas pesquisas e estudos de cerca de 30 anos. O motivo inspirador 
continua sendo O UNIVERSO PERCURSSIVO BAIANO, o mesmo no qual se inspira 
para compor as músicas da ORKESTRA RUMPILEZZ. 

 

Formação Clássica 

 
Debruçando--se   sob   as   mesmas   raízes   de   pesquisa   da   Orkestra   
Rumpilezz, o QUINTETO pousa o seu olhar na essência da música percussiva, 
desta vez, utilizando uma clássica identidade instrumental do jazz com repertório 
original. 

 
LETIERES LEITE QUINTETO apresenta Baixo Acústico, Piano, Bateria, Sax e Flauta e 
Percussão. Juntos, o virtusosos Ldson Galter, Marcelo Galter, Tito Oliveira, Luisinho 
do JeJe e Letieres Leite executam as composições com toda liberdade de 
improvisação, tendo como maior referência as claves e desenhos rítmicos da 
cultura percussiva da Bahia. 

 
Nas palavras de Letieres, “o Quinteto nasceu da mesma ideia que me 
impulsionou a criar a Rumpilezz, ambos são feitos do mesmo barro! O Universo 



Percussivo Baiano, que chamo de UPB, e suas transmissões rítmicas para 
instrumentos como sax, flauta, baixo e bateria. O conceito estético, tanto da 
Rumpilezz quanto do Quinteto, surgiu bem antes destes trabalhos serem 
lançados, ainda na década de 80 quando comecei a compor com estes 
elementos. Todo o repertório é autoral, composto por mim exclusivamente para 
este formato tradicional do jazz”. 

 
Festivais e Encontros 

 
Em 2013, o QUINTETO foi um dos convidados do Ano Brasil--Portugal, 
apresentando--se ao público lisboeta em uma programação com grandes nomes 
da música brasileira. No mesmo ano, o grupo circulou com sua primeira turnê 
nacional, participando de importantes festivais de música como o Jazz & Blues e 
o Jazz na Fábrica, ambos no estado de São Paulo, onde integrou a 
programação junto um grande elenco nacional e internacional, como Alegre 
Corrêa (BR), Ithamara Koorax (BR), e Richard Bona (CAM). 

Neste mesmo ano, o grupo realizou uma turnê com uma série de apresentações 
e workshops na Inglaterra. 
 
Retomada 2017/2018 
 
Após anos de dedicação aos projetos de educação Rumpilezzinho | Laboratório 
Musical de Jovens, e à Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz recém premiada em 3 
categorias no Prêmio da Música Brasileira (melhor arranjador, melhor disco 
instrumental, melhor grupo), Letieres retoma seu projeto LETIERES LEITE QUINTETO 
com força total. Entre outubro de 2017 e o início de 2018, os cinco músicos 
realizaram apresentações lotadas na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
nas quais testaram experiências visuais e musicais. Na sequência, o grupo entrou 
no Estúdio Rocinante, em Araras (RJ), a convite da própria gravadora, para a 
feitura do primeiro álbum do grupo.	
 
Discografia 
 
2019 – O Enígma Lexeu é o nome do primeiro álbum do LETIERES LEITE QUINTETO. 
Com sete faixas, o disco condensa parte das pesquisas que o artista vem 
desenvolvendo nas últimas três décadas e chegará aos ouvintes exclusivamente 
nos formatos digital e vinil, uma aposta da novíssima gravadora Rocinante. O 
álbum foi gravado em um processo totalmente analógico, com produção 
musical de Sylvio Fraga e Letieres Leite. 
 
Links: 
vídeo faixa "Três Iabás" | https://www.youtube.com/watch?v=-ueFThL_rWk 
vídeo faixa "Tramandaí" | https://www.youtube.com/watch?v=_Leq50zCoSU 
vídeo faixa "Catalunya" | https://www.youtube.com/watch?v=pl386pIl_jY 


