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Música
Fernanda Cunha divulga trabalho no exterior e faz show no Rio
em novembro
Luana Freitas | Música | 08/11/2010 16h41

A cantora Fernanda Cunha, que começou sua carreira na
música após se apresentar pela primeira vez em público, no
ano de 1997, tem divulgado sua carreira internacionalmente e
vai marcar presença no Teatro Café Pequeno, no Leblon, Zona
Sul do Rio, nos próximos dias 10 e 11.
A vida musical de Fernanda foi influenciada por membros de
sua família, como a mãe, Telma Costa, a avó, Maria Aparecida
Costa, e a tia, Sueli Costa, que já trilhavam a carreira há
algum tempo. Formada em psicologia, ela logo percebeu que
não havia nascido para a profissão e foi convencida por seu
professor de canto, Antônio Adolfo, a ingressar na música, e a partir daí, não parou mais de mostrar
seu dom musical.
Até o ano 2000, a cantora fez apresentações pelo Rio, em lugares como o antigo Mistura Fina, na Zona
Sul carioca. Até que seu marido foi convidado para trabalhar nos Estados Unidos e ela o acompanhou
no exterior. Lá, conheceu um violinista, com quem se apresentou semanalmente. Ela acabou ficando
no país por dois anos, intensificando sua carreira.
A cantora, com referências musicais como Ivan Lins e Toninho Horta, já tem quatro CD´s. O último,
lançado em 2009, foi fruto de uma parceria entre músicos canadenses e brasileiros. Além do Canadá,
Fernanda também se apresentou na Espanha, Argentina e Portugal. Na próxima semana, ela vai
embarcar para Áustria, para mais um show.
Novos desafios em 2011
O ano de 2011 promete desafios e novas experiências para
Fernanda Cunha. Ela foi convidada para participar de um festival de
jazz, na Malásia. Fernanda também pretende lançar um projeto
dedicado ao centenário de Sinval Silva, compositor de diversas
músicas interpretadas por Carmem Miranda. Segundo ela, Sinval
não é muito lembrado e precisa de um tributo.
Saiba mais sobre a vida e a carreira de Fernanda Cunha em
www.fernandacunha.com.br
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