REPRESENTANTE DA
NOVA GERAÇÃO DE
CANTORAS BAIANAS
AIACE UTILIZA UMA LINGUAGEM CONTEMPORÂNEA
SEM ESQUECER SUAS RAÍZES ANCESTRAIS

COM OS PÉS
NO CHÃO

Graduada em canto na Escola de música da UFBA, Aiace tem se
firmado como referência dentro do cenário independente da Bahia

Aiace faz parte da nova geração de cantoras baianas.
Ela apresenta uma linguagem contemporânea,
utilizando elementos da Música Popular Brasileira,
Jazz e elementos do universo Pop e Rock, mas sem
esquecer as raízes ancestrais Afro-baianas.

Em suas músicas, canta sobre temas que são
atemporais, levando o ouvinte a um lugar cheio de
nuances e texturas que dialogam com as referências
musicais mais diversas, vestidas pela doçura e
expressividade da sua voz.
Seu primeiro disco solo,
chamado “Dentro ali“, traz as
participações especiais de
Luiz Melodia e Lazzo Matumbi,
grandes nomes da música
popular brasileira.
O álbum esteve presente entre
os melhores lançamentos do
ano por sites especializados,
como o Embrulhador.

...

PRIMEIROS VOOS

Sua trajetória musical
vem de muito cedo

Aos 16 anos já cantava em
espaços
da
noite
soteropolitana e em 2009,
entrou para a Orquestra
Afro Sinfônica, grupo
comandado pelo maestro
Bira Marques e que
promove a junção da
música orquestral, do Jazz
e do universo musical
afro-baiano.
Em 2010, Junto com
Anderson Cunha e Diogo
Flórez criou o Sertanília,
grupo
marcado
pela
sonoridade
essencialmente brasileira,
inspirada
em
manifestações culturais
do sertão. Com eles tem
dois discos lançados
"Ancestral" e "Gratia",
ambos
indicados
ao
Prêmio
da
Música
Brasileira, e coleciona
apresentações dentro e
fora do território nacional.
Com dez anos de
formação o Sertanília se
destaca
com
apresentações pelo Brasil
e Europa, passando por
Coimbra e Lisboa, Festival
TENSAMBA em Madri,
Festival Brazilian Summer
Sessions em Amsterdã, e
WOMEX14 em Santiago
de Compostela.

Dentre
as
suas
apresentações
solo
destacamos o Festival
Psicodália, Música Mundo,
FIMS (Feira internacional
de música do sul), Festival
Atlantikaldia na Espanha e
Festival Virada Salvador
2020. Hoje Aiace está em
estúdio produzindo o seu
segundo disco solo e
recentemente lançou seu
novo single chamado "Pra
Curar".
Aiace também trabalhou ao
lado de grandes músicos
do cenário baiano como:
As Ganhadeiras de Itapuã
Daniela Mercury
Gerônimo
Lazzo Matumbi
Luiz Brasil
Mateus Aleluia (Tincoãs)
Mou Brasil
Munir Hossn.

MÍDIAS
SOCIAIS

https://open.spotify.com/artist/1ZOPTcO022sFrNggql51A4

Nega Margarida:

De qualquer maneira:

Dentro Ali:

Samba é sacerdócio:

Aiace feat Lazzo Matumbi

Aiace

Aiace

Aiace feat Luiz Melodia

http://www.instagram.com/aiaceoficial http://www.facebook.com/aiace.f
contato@aiace.com.br

http://www.aiace.com.br

