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Sobre Sami
Atualmente em Seattle, mas com 
raízes brasileiras, Sami é 
inegavelmente um cidadão do mundo 
e vem se tornando destaque do rock 
alternativo com vasta bagagem 
internacional. 

Com turnês por 6 países, incluindo 4 
pelo Brasil, suas músicas estão 
atualmente em mais de 100 rádios em 
todo o território brasileiro e já foram 
apresentadas na Rolling Stone, MTV e
vários blogs do país.





Sua música "Anti-Social 
Butterfly" ficou no Top 10 da 

Rádio Rock 89.1 FM e 
ganhou uma competicao 
nacional promovida pela 

própria rádio e pela Movida.

Brasil

Lançou seu primeiro álbum solo 
"Extraordinary World", que foi 

escrito em seis países, com 
vivências ao longo de cinco 

anos de viagens de suas turnês 
internacionais.

França, Portugal, Brasil, 
Quénia, EUA, e Camboja

Início da carreira na música 
com a banda Blue Helix, 

com a qual gravou 4 álbuns.

Seattle, USA

2008 2018 2020

Trajetória



Em suas viagens Sami encontrou 
seu propósito como artista: 
inspirar pessoas, transportando-as 
para cenas majestosas que 
testemunhou nos últimos anos.

O artista é conhecido por sua 
carismática presença de palco e 
capacidade de cativar e conectar- 
se com o público durante os shows 
através de suas músicas e estórias.

Missão

https://www.youtube.com/watch?v=FZmmD8I6n9M


"Extraordinary 
World Tour Brasil"

The Lord Black Irish Pub,  Montreal 
Music Shop, Morrison Rock Star, 
Stones Music Bar, Old English Pub e 
kiss Club (Estúdio Espaço Som).

*Em sua última turnê pelo país esteve 
acompanhado da banda Mr. Legacy. Clique na foto acima para assistir um 

vídeo da performance do Sami ao vivo.

https://www.youtube.com/watch?v=HuAsrE7qQmc&feature=youtu.be


Little One
Uma das músicas de destaque do atual 
trabalho de Sami, "Little One" tem 
participação do baterista Kellii Scott, da 
banda norte-americana Failure e do 
tecladista Douglas Coronel, da banda 
paulista Mr. Legacy.

O single está disponível no Music Box 
Brasil, nas principais plataformas de 
streaming e tocou nas principais rádios 
de rock brasileiras.

 

Clique na foto acima para assistir o vídeoclipe oficial.

https://www.youtube.com/watch?v=vEQAElanu8s


The Awakening
Com letra atual e uma melodia forte, o
single é sobre a necessidade da mudança
econômica, social e individual, pois o
artista acredita que temos chance de um
futuro melhor quando percebermos que
estamos 'dormindo de olhos abertos’ e 
que precisamos despertar.

"The Awakening" está tocando atualmente 
nas principais rádios rock de todo o Brasil 
e nas principais plataformas de streaming.

Clique na foto acima para assistir o vídeoclipe oficial.

https://www.youtube.com/watch?v=lSYDY9-yB3U


Extraordinary 
World

A canção foi escrita logo após um 
encontro espiritual do artista no Camboja 
e é uma reflexão sobre como apesar das 
diferenças, todos nós só queremos ser 
amados, aceitos e lembrados.

No Spotify, o single é uma das músicas 
mais ouvidas de Sami e grande parte das 
cenas do videoclipe foram filmadas 
durante 2 anos e em 5 continentes pelo 
próprio artista com uma câmera 4k 
portátil.

Clique na foto acima para assistir o vídeoclipe oficial.

https://www.youtube.com/watch?v=FZmmD8I6n9M


Dirty Your Soul
A canção é uma reflexão sobre como 
nossas almas nascem limpas e vão 
escurecendo ao longo de nossas vidas.

Em 2020, o videoclipe foi gravado na 
Índia durante o famoso Holi Festival e 
veiculado pela Rolling Stone do país.
O single também é uma das músicas mais 
ouvidas do artista no Spotify.

Clique na foto acima para assistir o vídeoclipe oficial.

https://www.youtube.com/watch?v=2Mkc2Vi71g8


Press

Clique nas fotos acima para acessar o versão integral dos artigos.

https://rollingstoneindia.com/exclusive-premiere-sami-chohfi-this-majesty-video/
https://rollingstoneindia.com/sami-chohfi-the-awakening-song/
https://www.kboing.com.br/noticias/Inspirado-em-tematica-zumbi-Sami-Chohfi-lanca-Little-One+21111112215001.html


Press

Clique nas fotos acima para acessar o versão integral dos artigos.

https://kissfm.com.br/sami-chohfi-lanca-lyric-video-do-novo-single-the-awakening/
https://www.huffpost.com/entry/exclusive-music-video-premiere-anti-social-butterfly_b_5a4d3459e4b06cd2bd03e42c
https://www.xsnoize.com/video-premiere-sami-chohfi-serenade-the-darkness/


social networks

Facebook

Spotify

Instagram

Twitter

Youtube

www.samichohfimusic.com
Website:

https://www.facebook.com/samichohfimusic/
https://mobile.twitter.com/SamiChohfiMusic
https://open.spotify.com/artist/4xdpDgzzdLx365502fJweY?si=bh25UQIHRxi_3x4cnNNE8g
https://instagram.com/samichohfimusic?utm_medium=copy_link
https://s.disco.ac/zigjoundgnae
http://www.samichohfimusic.com/


THANK YOU!
samichohfimusic@gmail.com

CONTATO IMPRENSA:
Carol Freitas Assessoria

carolfreitas.jornalista@gmail.com
(11) 98110-6493

CONTATO SHOWS: 
Rick Marã - Música

(11) 981480604
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