
Fala DJ Guerreiro! Everson K! 
 

Recebi uma pergunta do Stories do instagram. Me Perguntaram o seguinte: 
 
Como vou saber qual é o próximo estilo que vai bombar? 
 
Dei a seguinte resposta: 
 

É muito melhor você ser o criador novo movimento musical, do que você 
saber qual é o movimento musical que vai bombar.  
 

Isso inclusive foi tema do treinamento de elite! 
 
Muito melhor que saber que o Desande do Illusionize vai bombar é você ser um 
Illusionize, sabe criar um novo movimento musical como ele. 
 
Por que isso aconteceu? 
 
Isso aconteceu porque os caras como o Illusionize, começaram a produzir um estilo 
musical, e aquilo foi se popularizando e se tornou um movimento musical. 
 
Em qualquer movimento musical, ninguém vai ser melhor que os pioneiros, um 
exemplo de quem criou um movimento musical também foi o Vintage Culture.  
 
Muita gente bombou tocando o Brazilian Bass, mas não como o Alok e Vintage 
Culture. 
 
Sei que esse tipo de coisa não acontece só na eletrônica, existem muitos casos, 
como por exemplo, no Reggae, quem é maior que o Bob Marley? Ninguém!! 
 
Agora criar um novo movimento vai exigir um bocado de você, em primeiro lugar 
você vai ter que ser muito FOD*** como produtor e depois saber como promover 
aquilo. 
 
Um movimento musical vai muito além de um estilo musical, um movimento musical 
envolve pessoas, as pessoas devem se sentir parte disso! 
 
Mas as pessoas falam Everton isso é muito difícil! 
 
E eu digo se você começar no início do movimento você pode ter grandes chances. 
 



Um erro que a maioria do erro que galera comete é não olhar para os lados e saber 
o que as pessoas da minha cidade estão ouvindo. Esteja atento onde que tem um 
novo movimento popular que está crescendo, e mas ainda não é popular. 
 
Olha a grande sacada, é você está atento aonde está acontecendo um movimento 
musical ainda no início. 
 
Tenha em mente que um estilo musical não vai bombar para sempre, o Big Room 
caiu, o Brazilian Bass está caindo e em 2020 podemos esperar um Tech house - 
Progressive House, desande, por exemplo que vai bombar.  
 
Existem etapas para o crescimento de um estilo musical, a etapa 1 para a 2 e a mais 
difícil, pois muitos movimentos morrem nesta etapa, vários movimentos musicais 
morrem da etapa 1 a 2. 
 
Então você tem que está atento aos novos estilos que estão iniciando, não no 
número de pessoas que curtem esse estilo.  
 
Observe o Gráfico:  

 
 
 



1 - Seria o Início de um movimento musical. Quando não tem um apelo para os 
grandes públicos, onde tem poucas pessoas escutando. 
 
2 - A etapa de crescimento, que uma das etapas mais dificil! Apliar o seu publico, 
ainda da para entrar nesse movimento enquanto ele está começando. 
 
3 - O auge! 
 
4 - A decadência, onde está indo o brazilian bass 
 
Então a sacada é procure entrar num movimento musical que está na etapa 1 indo 
para 2, mas não adianta fazer um som que você não gosta, tem que ter alguma 
verdade.  
 
Espero que você tenha gostado, esse foi um pouco sobre os movimentos musicais! 
hehehe 
 
 
 
 
 


