
Victor da Costa

Natural do Rio de Janeiro(1971) e criado em Brasília, Victor da Costa 
começou a tocar guitarra aos onze anos. Em 1993 ele entra para o 
Conservatório Real de Bruxelas, na Bélgica onde obtém em 1995 um 
diploma de guitarra jazz e  um de harmonia superior em 1999 .

Após 7 anos estudando e tocando pela Europa, Victor decide 
retornar ao Brasil. No seu país natal, viria a tocar com músicos 
célebres de jazz como Idriss Boudrioua, Osmar Milito etc...

De volta à Bélgica em 2002, Victor forma o seu próprio trio, com o 
qual grava seu primeiro disco pelo selo Mogno Music. « Cores de 
Lá » , lançado em 2004, reflete as várias influências do guitarrista e 
compositor e conta com a participação de músicos de renome 
internacional.  

Na Bélgica, Victor é convidado a participar do grupo do grande 
guitarrista belga Philip Catherine. Ele faz parte junto com  outros 
três guitarristas e o próprio Philip da « Philip Catherine guitar 
orchestra ». Toca ainda com músicos reconhecidos na Bélgica e na 
Europa como Steve Houben, Márcia Maria , Weber Iago, Marito 
Corrêa etc.

Victor é fundador do grupo de música instrumental “Caçamba” que 
desfruta de sucesso considerável na Bélgica e Europa. O disco “Dito 
cujo” lançado em 2012, traz composições e arranjos originais do 
guitarrista. Em 2015, o grupo lançou o seu segundo disco “ Batendo 
Cancelas”, lançamento que precedeu uma turnê de vários shows.

Além disso, Victor é professor de guitarra no departamento de jazz 
do Conservatório Real de Bruxelas.



Discografia:

“Cores de lá”- Victor da Costa trio-Mogno Music 2004.
“Dito Cujo”-Caçamba-Acoustic Music Records 2012.
“Batendo Cancelas”- Caçamba- Homerecords 2015

Como convidado:
“King size”-Tricycle-Homerecords 2006.
“Des tonnes d’amour”-Joachim Janin 2008.
“Lespwa”-Pierre Vaiana/Tamara Suffren-Igloo records 2013.
“Lester’s Blues- Red Label” - Sing my title 2018

Eis aqui o link de uma matéria sobre o seu disco “Cores de lá” 
retirada do site "Ziriguidum"

http://www2.uol.com.br/ziriguidum/0510/051019-01.htm

E aqui, os links dos vídeos do grupo Caçamba:

http://www.youtube.com/watch?v=HQGA95GOpkU

http://www.youtube.com/watch?v=HpgxV3Ji6TM

Facebook : @victordacosta.guitar
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