Los Cas�llos comemoram 35 anos de carreira e vem com nova tour internacional.
O amor e talento pela musica é o que descreve o grupo musical La�no Americano “Los Cas�llos”.A terceira geração de músicos da família Cas�llo, no Paraguai, encanta nossos corações desde 1978, quando o grupo foi formado.
Cristobal, Vicente, Mário, Nestor e lucero (arpista), deram con�nuidade no trabalho musical
de tradição familiar. Hoje em dia, muito requisitados e respeitados dentro do cenário ar�s�co. No Brasil dividiu o palco com ar�stas renomados tais como: Chitãozinho e Xororó, Zezé Di
Camargo e Luciano, Eduardo Costa, Cesar Meno� e Fabiano, Fábio Jr, Sérgio Reis, Theodoro
e Sampaio entre outros.
Com doze discos gravados, dois DVDs e dois Grammys La�nos, conquistados por álbuns de
Chitãozinho e Xororó e Zezé de Camargo e Luciano com o arranjo do maestro Vicente Cas�llo
e como músicos acompanhantes.
O grupo Los Cas�llos, também se dedica a produção musical de vários ar�stas com mais de
500 Álbuns gravados de vários ar�stas na América La�na.
Ar�stas gravados no Brasil com a par�cipação da banda: Milionário e José Rico, Eduardo
Costa, Dominguinhos, João Minero e Marciano, Rio Negro e Solimões, Elba Ramalho, Fagner,
Zezé de Camargo e Luciano, Sergio Reis, Chitãozinho & Xororó, João Paulo e Daniel, Roberta
Miranda, Bruno e Marrone Guilherme e San�ago, Edson e Hudson, Gian & Giovani ,Cesar e
Paulinho e Rick & Renner.
O grupo realiza com frequência turnê pela América La�na, EUA e Europa com um novo
show comemora�vo aos 35 anos de carreira, com uma grande produção , e um repertório
selecionado.
Com doze CDs gravados, doise DVDs e dois Grammys La�nos conquistados pelos álbuns de
Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano, com o arranjo do maestro Vicente Cas�llo e como músicos /acompanhantes.
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