LARISSA CAVALCANTI
RELEASE

Artista com “A” maiúsculo, Larissa Cavalcanti é daquelas cantoras que encantam pela
autenticidade, simplicidade e carisma. Passou a infância em Mairinque, interior do Estado de
São Paulo, filha de médico e advogada, e apesar de ter afinidade com a música desde criança
ganhando prêmios nos festivais do colégio, no decorrer de sua trajetória cursou primeiro dois
anos de Engenharia (FEI), depois quatro anos de Medicina (UNISA), para então perceber que
seu habitat natural seria mesmo o palco, formando-se enfim pela ULM (Universidade Livre de
Música). Hoje, seja num pequeno piano bar ou numa importante casa de shows, a intensidade
de suas interpretações arranca aplausos de todos os que têm a felicidade de vê-la e sobretudo
ouvi-la.
Cheia de balanço bem brasileiro, sua praia principal é o samba, onde navega com naturalidade
por todas as épocas, conferindo brilho especial aos clássicos de Tom Jobim, Chico Buarque, Ari
Barroso, João Bosco, Noel Rosa, Baden Powell, Toquinho e Vinicius, Assis Valente e tantos
outros.
Não menos impressionante é seu desempenho nas canções intimistas onde o ritmo cede lugar
à emoção, e desta forma trafega com maestria por composições de Cartola, Gilberto Gil,
Dolores Duran, Ivan Lins, Milton Nascimento, Francis Hime etc.
Sempre radiante e bem-humorada, sabe como ninguém usar a voz para transmitir sua
deslumbrante felicidade interior ao fundo do coração da plateia, tornando completamente
impossível não sorrir junto com ela. Assistir a um show de Larissa Cavalcanti é garantia de
prazer e alegria.
Bem sucedida em vários festivais e concursos, incluindo, por exemplo, Raul Gil e Novos
Talentos do Domingão do Faustão, onde entre mais de 30.000 inscritos conquistou o quinto
lugar, a agenda invariavelmente repleta foi durante alguns anos o obstáculo que a separou dos
estúdios de gravação. Seu primeiro CD surge agora, com força total, no título Pele Morena e
Azul.
Além de cantora, Larissa Cavalcanti destaca-se também como apresentadora de televisão
quando o assunto é música e variedades, com desempenho espontâneo e faceiro, tendo
estado à frente dos programas Espaço 48 e Beleza Pura, transmitidos pela Rede NGT, durante
quatro anos.
Apresenta-se regularmente nas mais aconchegantes e sofisticadas casas noturnas da Grande
São Paulo e do litoral norte do Estado, além de shows em clubes e grandes empresas. Nutre
um carinho todo especial por Ilhabela, que foi seu primeiro palco e onde tem seguidores
cativos. O calor humano com seu público é recíproco e sagrado!
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