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O Projeto “ANA” é uma amostra que apresenta o trabalho de jovens compositoras e 
intérpretes mineiras. A Cada edição da amostra uma dupla de novas compositoras se 
apresenta intercambiando estilos, formações, idéias, canções, se propondo a algo novo, nu 
e cru. 

Os shows do ANA são marcados pela multiplicidade de linguagens de suas artistas e integram 
poesia, música e artes visuais. O projeto possui parceria com a Primata Filmes que produz 
a parte audiovisual, com intervenções artísticas e projeções poéticas.  O ANA é realizado e 
idealizado pelo Coletivo ANA, do qual fazem parte as compositoras: Laura Lopes, Lu Brina, 
Deh Mussulini, Michelle Andreazzi, Leopoldina, Irene Bertachini, Luana Aires e Leonora 
Weissmann. 

O Coletivo, através do incentivo concedido pelo Fundo Municipal de Cultura de Belo 
Horizonte, está em fase de pré-produção do CD que reunirá obras de suas “cantautoras”. 
A Amostra já está em sua segunda edição, e foi realizada com muito êxito em sua primeira 
edição no Nelson Bordelo com os shows de Laura Lopes e Lu Brina e de Irene Bertachini e 
Michelle Andreazzi. A segunda edição do projeto, realizada na Sala Juvenal Dias, contou com 
a apresentação das duplas Deh Mussulini e Luana Aires, e Leonora Weissmann e Leopoldina.

O coletivo pretende realizar a sua terceira edição no SESC Palladium com todos os nomes que 
compõem o grupo e mais duas duplas de compositoras convidadas. Serão ao todo quatro 
shows, cada espetáculo reunirá duas compositoras: Laura Lopes e Lu Brina; Irene Bertachini 
e Michelle Andreazzi; Leopoldina e Leonora Weissmann; Deh Mussulini e Luana Aires.

Os ingressos serão a preços populares, a programação acontecerá durante um mês no teatro 
de bolso do Sesc Palladium, sendo dois shows por fim de semana e uma dupla por show.



Minas Gerais é um dos estados mais produtivos musicalmente, possui  grandes 
compositores reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Apesar da sua 
capacidade natural de gerar e agregar novos talentos musicais, o estado ainda sofre 
com a dificuldade de difusão e acesso a este patrimônio, que são seus novos artistas 
e sua diversidade musical. Além disso, durante muito tempo, suas compositoras não 
tiveram a devida visibilidade no cenário mineiro. A difusão dessa nova geração de 
compositoras pode fortalecer a cadeia produtiva cultural do estado, valorizar seus 
artistas e a imagem de Minas Gerais para todo o país. 

Este trabalho representa a consolidação de uma nova geração de compositoras e 
intérpretes da música popular brasileira e mineira. Com linguagens diversificadas que 
se comunicam, dão voz ao universo feminino que por muito tempo esteve à margem da 
história da música popular.  A Amostra visa promover o encontro dessas compositoras 
e  desenvolver um trabalho sob a perspectiva do olhar feminino.  

Além disso, as compositoras do coletivo têm desenvolvido suas carreiras de forma 
promissora no cenário belorizontino. Michelle Andreazzi formada em canto lirico pela 
UFMG, bem como Irene Bertachini, Laura Lopes, Leonora Weismann, Leopoldina, Deh 
Mussulini e Luana Aires possuem um sólido trabalho como intérpretes com suas vozes 
vibrantes. Luiza Brina é multi-instrumentista e acaba de lançar seu primeiro CD solo “À 
toada vem é pelo vento”. Assim como Laura Lopes e Irene Bertachini estão em fase de 
finalização de seus primeiros discos solo. 

Cada musicista possui ou já possuiu trabalhos com grupos belorizontinos atuantes 
na cena musical tais como: TofuCanela, Urucum na cara, Quebrapedra, Lusofonias, 
Coletivo Abigail, Passando Portas, Luiza Brina e o liquidificador, Capim Seco, Projeto 
Saravá, Rosa dos Ventos, Associação Livre, Itiberê Orquestra Familia, Leopoldina e 
Dudu Nicácio, Misturada Orquestra e etc.  
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O show de Luiza Brina e Laura Lopes reflete a busca das compositoras 
por um caminho cancional que mostre apuro melódico e poético, e 
desperte no ouvinte a curiosidade de explorar algo inédito. As amigas 
apresentam o que podemos chamar de música popular brasileira 
contemporânea. Notam-se expressões tiradas do samba, do xote, 
do maracatu, do boi, do rock, do pop e até de influências da música 
internacional em uma saudável miscelânea.

A banda é formada por Luiza Brina na voz e violão, Laura Lopes na voz, 
Mateus Bahiense na bateria, Milagros Vazquez na percussão, Thiakov 
na guitarra, Frederico Heliodoro no baixo e João Pires no segundo 
violão. No repertório estão canções das compositoras e de outros 
parceiros como “À Cidade” de Laura Lopes, “Aurora” de Luiza Brina 
e Maria Raquel Dias e “Carta de Despedida” de Laura Lopes e César 
Lacerda.
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é cantora e compositora. Está em fase de finalização de seu primeiro 
disco solo “Abaporu” que será lançado em nov/2012, e já participou dos 
discos Zelig, de Flávio Henrique, Flores Maçãs, de Paulo César; e do CD 
da parceira Luiza Brina. Foi finalista do concurso Novos bambas do Velho 
Samba e já se apresentou em diversas casas, assim como no FIT-BH, na 
mostra Novos Talentos da Música - RJ e na Sala Juvenal Dias.

é multi-instrumentista e compositora. Acaba de lançar seu primeiro disco “A Toada vem 
é pelo Vento” em Belo Horizonte, e em uma turnê pela Europa. Tem amor pelos gestos 
e culturas populares do Brasil. Não obstante, se interessa profundamente pela música 
cubana. Assim, de um amontoado de influências e culturas nascem as canções da mineira 
que há dois anos mora no Rio de Janeiro.
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Com composições que revivem temas da 
literatura e imagens bucólicas da cultura 
brasileira, as compositoras conversam sobre 
o rito e o mito através do ato musical. Uma 
mistura das diversas influências da dupla e, 
sobretudo, de musicalidade marcada pela 
raiz e pelo laço afetivo com as manifestações 
populares, onde planam no relevo sensível do 
imagético feminino.

As “cantautoras” são acompanhadas pelos 
músicos Leandro Cézar e Gabriel Goulart nos 
violões e arranjos, por Marcelo Fallahin no 
violoncelo, por Luiz Lobo na bateria e Edson 
Fernando nas percussões. Michelle e Irene 
apresentam um show que revela influências 
do jazz e da música erudita como na música 
“Maria” de Irene Bertachini e Ismar Quadros, e 
que passeia por ritmos como o samba, a ciranda, 
o ijexá, o congado mineiro e até a morna cabo 
verdiana como em “À Margem” de Michelle 
Andreazzi.



é cantora, produtora, flautista, compositora e desenvolve 
há 06 anos uma pesquisa em sonoridades da música 
popular afro brasileira. Além disso, também valoriza 
elementos da música erudita em suas canções. É integrante 
da banda “Urucum na Cara”, com a qual lançou o disco “A 
Beira do Dia”. Participou do grupo “Rosa dos Ventos” entre 
2007 e 2009, onde trabalhou com o diretor João das Neves 
e a cantora mineira Titane.

é cantora, percussionista e compositora. Bacharel em canto pela UFMG e 
fundadora do grupo Capim Seco com o qual lançou o seu primeiro disco 
“Semba”, no final de 2011. A artista se destaca por sua marcante presença 
de palco e por suas canções que valorizam o universo feminino, a poesia e 
diversos ritmos afrodescendentes como o samba, a ciranda, o ijexá e até a 
morna cabo verdiana. 
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O show, intitulado “Dos Rebentos e dos Ventos”, traz a 
público um versátil repertório autoral, marcado ora por 
uma atmosfera lúdica e suave evocada por canções em 
forma de valsa e ciranda; ora por momentos enérgicos 
ou introspectivos, nos quais uma diversidade de questões 
existenciais são trazidas à flor da pele da expressão 
poética pelas compositoras.

A banda que as acompanha é formada por Luisa Mitre no 
piano e acordeom, Natália Mitre na bateria e percussão, 
Renan Fontes no baixo e violão e Leo Assunção no violão. 
O espetáculo é composto por 14 canções, mesclando-se 
composições de Deh Mussulini com as de Luana Aires, 
além das criadas em dupla e em parceria com outros 
amigos compositores, como “Tempo de pipa” e “Ciranda 
da Lua Cheia”.

dld
d



é cantora, violonista e faz parte da nova safra de compositores de 
Belo Horizonte. Suas canções, que mesclam o rock à MPB com um 
toque feminino, evocam uma  sonoridade contemporânea marcada 
por traços de suas influências musicais, que vão de Lô Borges a Secos 
e Molhados.

é cantora, compositora e artista plástica. Define-se como alguém 
que gosta de invenções. Vive de inventar  imagens, canções, 
escritos e situações, transitando entre os universos das Artes 
Visuais, Poesia e Música. Neste campo, já integrou os grupos 
Chica Feijão (2006) Rosa dos Ventos (2007) e atualmente faz 
parte do Projeto Saravá! de Música Brasileira.
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Marcado pelo encontro do carinho ao cantar, pelo requinte nas interpretações e 
singularidade nas composições, as amigas e parceiras de longa data, Leonora Weissmann 
e Leopoldina, reuniram neste show especial suas composições. Cheias de histórias pra 
cantar a dupla realiza, através do projeto ANA, o desejo antigo de unirem suas vozes.

O show é permeado por canções inéditas como “Inteira” de Leopoldina e Irene 
Bertachini, “Eco” e ”Canção da Voz” de Leonora Weissmann e Rafael Martini e “Meu 
Coração Pede Samba” de Leopoldina e Mestre Jonas.

Além de compor a banda, os músicos, Daniel Pantoja (flauta), Rafael Martini (piano) 
e João Antunes (violão), deram novas concepções às músicas com arranjos que 
enalteceram o repertório das “cantautoras”.
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é artista plástica, cantora e compositora. Integrante do grupo “Quebra Pedra” e da 
“Misturada Orquestra” se manifesta através de um canto de intensidade, delicadeza 
e de forma versátil na canção e na música instrumental brasileira. Já participou dos 
discos de Rafael Martini, Renato Motha, Mestre Jonas, Antonio Loureiro e Alexandre 
Andrés. 

é intérprete e compositora de Campos Gerais-MG. Iniciou seu 
trabalho em Belo Horizonte nos idos de 2002, dentro do emblemático 
projeto Reciclo Geral, que reuniu uma gama de artistas interessados 
em fazer música autoral. É integrante da “Misturada Orquestra” e 
em 2010 lançou seu primeiro disco solo. De canto singelo e timbre 
aveludado vai conquistando com serenidade a sua vida e obra 
musical.
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Irene Bertachini

(31) 34861639/ (31) 96770696 
irenebertachini@gmail.com

Deborah Mussulini

(31) 25511641/ (31) 88627818
deborahmusica@gmail.com


