
Marcel Powell Nasceu em Paris em 1982 e é músico profissional desde os 
9 anos de idade,seu professor foi seu pai um dos ícones da Musica 
brasileira e mestre do violão Brasileiro Baden Powell. 
Marcel morou 3 anos na França,e pouco mais de 4 anos na Alemanha; 
Com o pai além das aulas em casa,teve a oportunidade de aprender seu 
ofício viajando, gravando,e atuando profissionalmente pelo mundo afora. 
Com Baden,Marcel gravou 2 discos: 
-Baden Powell e filhos (1994) Gravado ao vivo na sala Guiomar Novaes 
no Rio de Janeiro com a Participação do seu irmão Philippe Baden 
Powell,ao Piano. 
-Suite Afro consolação (1997) gravado no Japão igualmente com seu 
irmão Philippe ao Piano; 
No ano de 2000 lamentavelmente Baden faleceu por problemas de saúde, 
e hoje com 31 anos,Marcel Powell vem se apresentando por todo o mundo 
trilhando os caminhos percorridos pelos grandes mestres da nossa 
música, eis os destaques de suas atividades profissionais entre 2005 e 2013 
 

 Apresentação no Premio Tim – Homenagem a Baden Powell – Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro  -Rede Globo (2005); 

 Turnê pelo Projeto Pixinguinha (2005); 

 Lançamento do seu quarto CD “Aperto de Mão” (2005) 

 Programa ensaio tv cultura são Paulo (2005) com a participação especial de Marcelo 
D2. 

 Indicação ao Prêmio Tim  – Categoria Revelação – (2006) 

 Ganhador do Prêmio Rival Petrobrás – Categoria: Melhor Instrumental Solo (2006) 

 Programa Som Brasil “Vinícius” – Rede Globo (2006) 

 Programa do Jô – Rede Globo (2006) 

 Programa Ana Maria Braga – Rede Globo (2006) 

 Programa Sem Censura – TVE Brasil – (2006,2008,2009,2010) 

 Programa Conversa Afinada, Duo com Victor Biglione – TVE Brasil – (2006) 

 Centro cultural Banco do Brasil no rio de janeiro com Victor Biglione projeto ‘’70 
bençãos Baden Powell 

 TV cultura de são Paulo  homenagem á Baden Powell (2007) 

 Tournée pelo Japão homenagem aos 50 anos da bossa nova (2008) 

 Apresentação em Paris na ‘’Salle Pleyel’’ homenagem aos 50 anos da bossa nova 
(2008) 



 Programa do Jô  lançamento do seu quinto CD ‘’Marcel Powell trio’’ (2010) 

 Programa  Altas horas  convidado especial do Diogo Nogueira (2010) 

 Programa sarau Globo news  Homenagem á Vinícius de Morais (2010) 

 Auditório Ibirapuera  em são Paulo convidado como solista com a orquestra jazz 
sinfônica (2009) 

 Cascavel jazz festival com seu trio (2010) 

 Programa Samba na Gamboa tv Brasil (2009) 

 Lançamento do cd ‘’ Marcel Powell trio’’ no japão (2013) 

 Apresentação em Paris no teatro ‘’Européen’’ homenagem á Baden Powell (2011) 

 Apresentação na Martinica no ‘’Martinique Jazz Festival’’ homenagem á Bossa 
nova (2008) 

 Tournée pelo japão com o Grande saxofonista Japonês Sadao Watanabe 
homenagem á bossa Nova (2008) 

 Apresentação na Macedônia no ‘’Skopje jazz festival’’ homenagem á Bossa Nova 
(2008) 

 Apresentação  em Joinville no ‘’Joinville jazz festival’’ abrindo o show do grande  
Guitarrista americano Stanley Jordan (2007) 

-Apresentação na Venezuela no ‘’Barquisimeto jazz Festival’’ com o seu trio (2011) 
 

 
Marcel Powell tem 5 discos lançados no Brasil,Europa e Japão,com cerca de 10 000 discos 
vendidos,já atuou em 16 paises entre América do Sul,Polinésia Francesa,Europa,Asia e 
Cósega.Foi consagrado pelo conceituado Crítico Musical Tárik de Souza como ‘’jovem 
mestre do violão brasileiro’’ em 2006. 
Em 2012 e 2013,a convite da produtora Cilene Araújo formou um duo em homenagem á 
Baden Powell com a  cantora brasileira Ithamara Koorax,considerada pela Revista 
Americana ‘’Down Beat’’ (a bíblia do Jazz) como uma das 10 melhores cantoras de jazz do 
Mundo. 
Formou Também um duo com um dos melhores pianistas,e arranjadores desse pais o 
Maestro Gilson Peranzzeta onde se apresentaram num memorável show na festa da musica 
em Belo Horizonte em Junho de 2013.  

Se apresentou com o outro destaque do cena musical no mundo o Fabuloso Bandolinista 
Hamilton de Hollanda,considerado pelo Gênio Hermeto Paschoal como o Maior 
bandolinista do Mundo... 
Marcel se apresentou com Hamilton em Paris em janeiro de 2011 e em maio de 2013 no 
Rio de Janeiro...  



Em 2008 dividiu palco com o trio esperança em Paris  e na martinica no show em 
homenagem aos 50 anos da bossa nova. 
 
Participações Especiais nos cds e dvds: 
 

 Diogo Nogueira/ ‘’Diogo Nogueira ao vivo’’ (2007) 

 Bossa Cuca Nova (2008) 

 Caubi Peixoto /Caubi canta Baden (2008) 

 Billy Blanco (2006) 

 Elymar Santos/ ‘’Elymar canta Marrom’’ (2011) 

 Maria Bethânia   Homenagem á Vinicius de Morais (2005) 

 
 
Já atuou com grandes nomes da música brasileira como: 
 

 Emílio Santiago 

 Diogo Nogueira 

 Toquinho 

 Marcelo D2 

 Alcione 

 Maria Bethânia 

 Adriana Calcanhoto 

 Armandinho (da cor do som) 

 Elymar Santos 

 Martinho da vila 

 Caubi Peixoto 

 Léo Gandelman 

 Armandinho (da cor do som) 

 Elymar Santos 

 Martinho da Vila 

 Hamilton de Holanda 

 Gilson Peranzzeta 

 Ithamara Koorax 

 João Bosco 



 Helio Delmiro 

 João de Aquino 

 Paulo César Pinheiro 

 Victor Biglione 

 Billy Blanco 

 Miele 

 Raul de Souza considerado pela revista americana ‘’Down beat’’ como um dos 
melhores trombonistas do mundo.. 

 

  
 


