


Sávio Gonçalves nasceu em uma família musical e logo ficou claro que ele era um prodígio.
Sávio filho do Maestro Soninho, estudou piano com seu pai e também cursou com Gilson Peranzetta entre outros.
IÉ um músico perfeccionista que já tocou com vários nomes da Música brasileira e internacional tais como Débora Di Sá, Liel Kolett, 
Toninho Ferragutti, Ivan Lins e outros. 

Sávio possui formação eletrônica analógica, curso de captação, mixagem e masterização pelo IATEC - Rio de Janeiro assim como luthieria 
em pianos pelo palácio das artes em Belo Horizonte.  
Como pianista clássico e luthier, seu verdadeiro amor e paixão estão na música do Pink Floyd. Sávio usa seu talento e conhecimento técnico Como pianista clássico e luthier, seu verdadeiro amor e paixão estão na música do Pink Floyd. Sávio usa seu talento e conhecimento técnico 
para recriar os sons, texturas, ambientes de sintetizadores analógicos, assim como os pianos delicados e os órgãos poderosos da musica 
do Pink Floyd. 
Juntos, Michael e Sávio oferecem aos fãs a uma experiência psicodélica e inesquecivel!

Em seus 35 anos de carreira, ele lançou 6 LPs completos com vários grupos e como artista solo e se apresenta extensivamente em muitos países incluindo o 
Canadá, Japão, Alemanha, Dinamarca, México, Estados Unidos e Brasil. 
Mesmo nos menores detalhes, Michael toma muito cuidado para combinar seu talento, paixão pela música e anos de experiência para recriar com precisão as per-
formances vocais assim como os lendários tons de guitarra e a magistral interpretação de David Gilmour do Pink Floyd.

A banda Pink Floyd Revival teve inicio logo que Michael e Savio se conheceram e descobriram sua admiração e paixão mútua pela música 
do Pink Floyd. 
Os dois músicos combinaram seus talentos e visão para criar uma homenagem muito especial e autêntica à música do lendário Pink Floyd! 
O projeto possui amplo repertório que se estende desde a década  de1960 a 1990. A banda Pink Floyd Revival vem recebido excelentes 
críticas e conquistando fãs por toda a América do Norte e do Sul com suas performances ao vivo.
Este e um show que nao deve ser perdido!
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