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Netto Rockfeller, guitarrista e compositor São Carlense, lança seu nono disco este ano. Após 15 
anos de carreira, todos eles com muitas parcerias, Netto realiza mais um sonho, gravar um disco 
de blues nos Estados Unidos da América.
 
MasterMaster Class in EUA é o resultado de todos esses anos de trabalho dedicado ao blues e suas ver-
tentes. O disco foi gravado em San Jose, California no estúdio Greasealand do guitarrista Kid An-
dersen. Kid é um dos maiores nomes do Blues na atualidade e foi indicado várias vezes ao Blues 
Music Awards .
 
O título do trabalho veio da experiência e da imersão que Netto teve durante esse período em solo 
americano, uma verdadeira aula de como gravar e tocar blues. Master Class conta com as partici-
pações de  Kid Andersen; June Core; Uira Cabral; Whitney Shay; Alamo Leal; Jim Pug e Joh Blues 
Boyd. O Repertório é composto por músicas próprias e algumas regravações de Blues dos anos 
1950 e 60, além de músicas de compositores brasileiros como Solon Fishbone e Fernando 
Noronha.
 
No Brasil Netto tem sua carreira consolidada e destaque no cenário do blues. Todos esses anos 
de parceria o levaram a dividir o palco com outros expoentes do gênero, entre eles: Igor Prado, 
Flávio Guimarães, Solon Fishbone, Fernando Noronha e Danny Vincent. Esse destaque fez o artis-
ta excursionar por diversos países da América do Sul, América do Norte e Europa.
 
Além da carreira como guitarrista e compositor, Netto é produtor musical, dono do estúdio Rancho 
Rockfeller e sócio do selo fonográfico Blue Crawfish Records. Com mais de 10 discos gravados no 
Rancho, localizado em um sítio no interior de São Carlos, SP, Netto tem como objetivo proporcio-
nar aos artistas que lá vão gravar e fazer uma imersão musical.
 
Foi fundador, junto com David Tanganelli da Banda Blues the Ville. É endorser das guitarras Guitar 
Garage, marca que produz guitarras customizadas e de alta qualidade. Em 2016 Netto recebeu um 
modelo Telecaster estilo anos 50 e esse é seu principal instrumento desde então. 
 
EsseEsse história se consolida a cada ano e a cada turnê, seja com seu trabalho autoral ou com artis-
tas como  que ele já acompanhou, tais como: Willie Buck (USA), Johnny Nicholas (USA), Tail Drag-
ger (USA), Tia Carol (USA), José Luis Pardo (ARG), Quique Gomez (ESP),  J.J. Troche (ARG) , 
Steve Guyger (USA), Lazy Lester (USA), Omar Coleman (USA), Wallace Coleman (USA). Andy Boy 


