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CANTORA E COMPOSITORA MINEIRA,
GLAUCIA NASSER REINVENTA-SE A
CADA PROJETO, SEMPRE EXALTANDO
O MELHOR DO BRASIL E DE NOSSAS
CULTURAS REGIONAIS.
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Atualmente ela se apresenta no espetáculo da Fundação
Brasil Meu Amor chamado “JK - Um reencontro com o
Brasil”, que já percorreu vários Estados brasileiros, com
apresentações em cidade como Brasília, São Paulo,
Curitiba e Três Corações.
Glaucia colocou seu talento vocal a serviço da construção
da memória e do desenvolvimento da Cultura de nosso
país e também se dedica a dar palestras performáticas
nas quais fala da grandeza do Brasil.
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Gla a N s : um
Glaucia Nasser, filha de Patos de
Minas (MG), teve uma infância
marcada pelos ritmos e pela música
brasileira. A MPB fez parte de sua
formação desde muito cedo,
influência que a levou a sentir o
Brasil em toda sua sensorialidade e a
incentivou a acreditar que este pode
ser o melhor país do mundo.
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Começou sua carreira no setor agro,
mas o sonho de cantar a impediu de
se sentir realizada no mundo
corporativo. Seguir seu sonho fez
com que em 2003, quando conheceu
o compositor Anísio Teixeira, ela
escolhesse mudar sua vida.
Lançou no mesmo ano o álbum
“Glaucia Nasser”, resultado desta
parceria, e que deu origem à
carreira de uma artista voltada a
servir e a cantar o Brasil.

Neste mesmo ano, Glaucia participou
da coletânea “Acoustic Brazil” ao lado
de alguns dos grandes cantores que
são referência para ela, como
Paulinho da Viola e Gal Costa. A
música escolhida para coletânea,
“Lábios de Cetim”, mais tarde
tornou-se trilha sonora do filme
americano “The Visitor”, do diretor
Thomas McCarthy.
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Dedicada ao seu trabalho como
cantora, ela lançou “Bem Demais”
(2006) e “A Vida Num Segundo”
(2008). Deste último disco é a canção
“Amor Fugaz”, com a qual Gláucia
recebeu o prêmio de Cantora
Revelação e Melhor Música no
Projeto Quartas Musicais.

Em 2011, quando lançou “Vambora”,
Gláucia foi convidada a participar do
Fine Arts Concerts com o violonista
Chico Pinheiro. Foi nesta ocasião que
conheceu Sammy Figueroa, uma
referência do jazz latino e com quem
faria uma apresentação conjunta em
2013, dando origem ao disco
“Talisman”, lançado em diversos
países. A fim de prestigiar os
queridos cantores e compositores
mineiros, Glaucia lançou
“Em Casa” (2015).

Em 2016, ela se juntou a outros
brasileiros e brasileiras que amam o
Brasil e buscam conhecer o passado
para construir nosso futuro, para
estruturar um espetáculo que
apresentasse ao público o também
mineiro Juscelino Kubitschek, que
resultou no disco “Um lugar”.
Sobre sua homenagem a JK,
a artista explica que "ele foi um
grande presidente para o Brasil,
uma referência para todos nós
enquanto político decente, cumpridor
de metas e representante do sonho
de sermos grandes!".
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O espetáculo "JK: Um reencontro com
o Brasil”, iniciativa da Fundação
Brasil Meu Amor, foi inspirado na
trajetória do Presidente Bossa-Nova.
Em turnê, percorre todo o Brasil com
o intuito de levar os espectadores a
uma viagem pela história de talento e
superação de Juscelino Kubistchek e
de tantos outros cidadãos e cidadãs
brasileiros que fizeram do país uma
referência para o mundo.

“Queremos levar uma mensagem de
esperança para conectar as pessoas
à alma do Brasil, relembrando a fé, a
alegria de ser brasileiro e a
confiança de que nosso país pode ser
o melhor lugar do mundo”, conta
Glaucia Nasser.
O espetáculo musical convida o
público a um sonho que hoje parece
impossível, trazendo à tona o melhor
do Brasil e a esperança em
transformar sua realidade.
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discografia
Clique em um dos ícones abaixo
para ouvir minha discografia:

(2003) Glaucia Nasser
“Canto manso que ressalta a
mineiridade fonética. Uma grata
surpresa. Um CD de produção
requintada. Resultado excelente,
tanto nas canções de tratamento
camerístico quanto nas faixas de
sotaque mais pop.”

(2004) Acoustic Brazil
(coletânea)
A faixa “Lábios de Cetim”, do primeiro
álbum da cantora, foi incluída nessa
coletânea, ao lado de canções de
Caetano Veloso e Chico Buarque.
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(2006) Bem Demais

(2008) A Vida Num Segundo

(2010) Vambora

O nome do álbum é em homenagem à
canção de mesmo nome que Glaucia
ganhou de presente de Ivan Lins.
Nesse mesmo álbum, a canção
“Balanço Azul” foi escolhida como
tema de uma companhia aérea na
época.

Ao lado de nomes como Ney
Matogrosso, Ed Motta, Caetano
Veloso, Maria Bethânia, Skank e Seu
Jorge, este álbum entrou para a lista
dos 20 melhores de 2008, produzida
pelo jornalista e crítico musical
belga, Daniel Achedjian.

O álbum conta com grandes
parcerias nas composições,
incluindo Chico César, Carlos Rennó
e Chico Amaral. A turnê Vambora
passou por 14 capitais brasileiras,
além de shows no interior de São
Paulo e de Minas Gerais. Marcou o
início da carreira da cantora no
exterior, com shows a participações
nos EUA.
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(2014) Talisman
Produzido por Rachel Faro, traz
a combinação entre o Jazz Latino,
de Sammy Figueroa, e a Música
Brasileira. Recebeu elogiosas
críticas de várias publicações dos
EUA e Europa e colocou a artista na
lista de cantoras de Jazz da Absolut
Sound, no ano de 2014, sendo a
única artista brasileira ali nomeada.

(2015) Glaucia Nasser
Em Casa
Um álbum em que todas as
canções, ao som da viola, são
de Minas Gerais, a terra natal da
cantora. Por isso o nome “Em Casa”.

(2016) Um lugar (vol. 1)
“Um lugar” tem como pano de fundo a
força e o sonho do Brasil, com
canções que remetem à construção
de Brasília e à trajetória do
presidente Juscelino Kubitschek. O
álbum foi inspirado
no espetáculo da Fundação Brasil
Meu Amor, “JK – Um reencontro com
o Brasil”, atualmente em turnê.
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+40 MIL
CURTIDAS

60%

Mulheres

40%

Homens

AB 57% / C 40% / DE 3%
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PRINCIPAIS LOCALIDADES
São Paulo/ SP
Patos de Minas/ MG
Belo Horizonte/ MG
Rio de Janeiro/ RJ
OUTROS PAÍSES
Estados Unidos
Portugal
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In ag

+3 MIL
CURTIDAS

52%

Mulheres

48%

Homens

AB 57% / C 40% / DE 3%
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+67 MIL
VIEWS

41%

Mulheres

59%

Homens
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Clipping
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ALGUNS DOS PRINCIPAIS
DESTAQUES E NOTÍCIAS
SOBRE A ARTISTA,
VEICULADAS EM CADERNOS
DE ARTE E CULTURA
DO BRASIL.

A TURNÊ DO
ESPETÁCULO
SEGUE SUA ROTA
E CONTINUARÁ
A CAMINHADA
DURANTE 2018.

• 21 es ácu já re ad ;
• Loc
om
ci
en 300 e 700
pe s;
• Dur ção p im
e 70mi ;
• Médi
R$ 55 re
or r o.
(além a p en ções t i
uc
co r
ti s i )

Imprensa

Produção

ECOMUNICA
Ellen Bileski
ellen@agenciaecomunica.com.br
11 993269593

VERSA CULTURAL
Amanda Leones
producao@glaucianasser.com.br
11 3207-1739 / 98612-9583

João Paulo Freire
joao@agenciaecomunica.com.br

