
DO CULTO AO COMA

Do Culto Ao Coma é uma banda de rock alternativo independente que mistura tendências
do rock moderno e do rock progressivo. Formado em 2014, o grupo atualmente é
composto por Leandro TG Mendes (guitarra), Guilherme Costa (baixo e teclado), Leonardo
Nascimento (bateria e teclado) e Thiago Holzmann (voz e teclado).

O primeiro trabalho da banda saiu no final de 2015: ‘‘Destinorama’’ é um álbum conceitual
que, ao longo de dez faixas, aborda divagações existenciais de um protagonista durante
suas sessões de psicanálise. Contou com a produção e mixagem de Guto González do
Estúdio Lamparina e masterização por Eduardo Alemão do Atelier Vitché.

A partir daí, o grupo entra num circuito intenso de divulgação do primeiro trabalho pelo
interior e capital paulista, além da participação em festivais como EXPOMUSIC e
FestBand. Em abril de 2018, a Do Culto ao Coma chegou ao ápice da turnê “Destinorama”
com um show especial no teatro do SESC Belenzinho.

O ano de 2019 foi dedicado exclusivamente às novas composições, para que em 2020 a
banda entrasse em estúdio para gravação de seu segundo álbum: “IMAGO”, o qual retrata
grandes transformações musicais de seus integrantes individualmente, com destaque para
a mudança de referências, composições, timbres e claro, do resultado final. Uma
metamorfose sonora! O álbum foi produzido pela própria banda e por Filipe Coelho, do
Coelhos Studio (São Bernardo do Campo), também responsável pela gravação, mixagem
e masterização, e lançado no fim de Janeiro de 2021 em todas as plataformas digitais.

O ano de 2021 também ficou marcado pelo lançamento do clipe de “Antes Que o Tédio me
Vença” e pela participação em festivais online, como o “Inova Com Rock Festival”,
realizado no Family Mob Studio com apoio da Rádio Rock 89, Festband e o Festival de
Inverno de Atibaia.

Do Culto ao Coma tem todo seu acervo musical disponível gratuitamente nos principais
canais de streaming.

Para acompanhar:
• Facebook - http://www.facebook.com/docultoaocoma
• Instagram – http://www.instagram.com/docultoaocoma (hashtag #docultoaocoma)

Para ouvir:
• Spotify - https://goo.gl/WObE6Y
• Deezer - https://www.deezer.com/br/artist/9273926
• Youtube - http://www.youtube.com/docultoaocomaoficial

Contato - Comunicação:
• E-mail: docultoaocoma@gmail.com
• Telefone: (11) 99834-5060 - Guilherme Costa
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