
Jesus, O Concerto da Vida, o Conserto de Tudo.

É nessa frase que nos inspiramos para este evento musical. Trazendo músicas natalinas e
cristãs, o nosso objetivo é um só: "conectar as pessoas com Jesus Cristo" neste mês o qual
comemoramos o seu aniversário.

O maestro Alef Ben reuniu os melhores músicos e amigos para formar uma orquestra e,
através da música de concerto, levar Vida, força e paz para as pessoas.

Alef Ben iniciou seus estudos musicais aos cinco anos de idade com os familiares e amigos,
aprendeu um pouco de tudo na infância; violão, baixo elétrico, flauta doce, meia-lua, bongô e
até cantava, se apresentando prematuramente em igrejas e escolas. Aos onze, iniciou
oficialmente os seus estudos de violoncelo pelo Instituto Pão de Açúcar.

Com mais de 20 anos na música, Alef Ben já fez diversas turnês nacionais e internacionais
passando por oito países da América e da Europa. Fez dois cursos na Berklee College of Music
recebendo bolsa integral e ainda um diploma de reconhecimento de aluno-destaque. Também
foi convidado a chefiar o naipe de Violoncelos da Harvard Summer Orchestra em
Massachusetts nos Estados Unidos. 

Seu som característico e sua maneira exclusiva de tocar violoncelo é uma das coisas que se
destacam por onde passa, criando belas melodias, harmonias e contra-pontos.

Também se destaca pelo seu conhecimento em teoria musical e ouvido absoluto, o qual se
dedica arduamente desde bem cedo.

Ao violoncelo, dividiu palco com grandes nomes da música gospel, Leonardo Gonçalves,
Priscilla Alcantara, PC Baruk, Soraya Moraes e outros. E, como maestro, conduziu orquestras
nas gravações de DVD da cia. de Artes Nissi, concerto com João Alexandre, Hosana Anjos, Ina
Arruda. Isso sem contar os seus belíssimos arranjos que fluem por todos os continentes.

Musicalmente, o Alef, com sua orquestra, apresenta músicas cristãs, mpb, jazz, mas que
trazem uma mensagem de paz e reflexão para a vida. Sempre buscando trazer novos
conceitos nos seus arranjos. Nenhuma versão das músicas é idêntica à original.

Atualmente, o Alef trabalha com projetos musicais que trazem os seus valores e sua arte pura
e simples. Seja tocando em um grande teatro, num casamento, numa festa, a música é seu
maior objeto para falar do Amor que transforma vidas.


