


Ana Sucha é uma jovem cantora, compositora e multi-instrumentista. Sua originalidade e talento,

em pouco tempo de estrada, já a levaram para grandes palcos dentro e fora do Brasil. Depois de

tocar no maior festival de música brasileira da Holanda em 2015 – “Viva Brasil Festival” -por onde

também passaram Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Gadú, Ana Sucha lançou seu disco de

estreia (2016), “INÊS”, com produção de Eugenio Dale, que trata de suas vivências enquanto “ser

mulher”, dotado de sentimentalidades, ironia e boas doses de diversidade musical.

De lá pra cá, a cantora já fez três turnês na Europa; teve sua música “Uma mulher feliz” como

música tema de um dos episódios da série “Liberdade de Gênero” da GNT; Integrou a trilha sonora

do espetáculo "L, o musical”, protagonizada por Ellen Oléria, com a música “Yo fico mucho loko” -

que ganhou os teatros dos Centros Culturais Banco do Brasil de todo o país;



A cantora percorreu por todo o Brasil tocando em diversas rádios como: Transamérica, Rádio Globo,

Rádio Cultura, Rádio Nacional e em diversos programas de TV como: TV Senado, TV Justiça e TV

Canal 10. Abriu shows de grandes artistas como Naiara Azevedo, O Rappa, 5 à Seco e Andy Mckee.

E, com turnê do disco “INÊS”, já passou por Amsterdam, Lisboa, Frankfurt, Köln, Freiburg, Rio de

Janeiro, São Paulo, Foz do Iguaçu, Brasília, Belo Horizonte e diversas outras cidades pelo mundo.

Autodidata, Ana Sucha toca uma grande diversidade de instrumentos sendo, ao vivo, a verdadeira

banda de uma pessoa só. Com pedais de loops e efeitos, ela consegue gravar ao vivo percussão,

baixo, violão e muitas coisas mais.



Crítica

“Ana Sucha é uma das boas novas da MPB.
Dona de letras deliciosas, fortes e poéticas,
constrói uma musicalidade pop de altíssima
qualidade, que flerta com esse caldeirão
sonoro da música brasileira contemporânea.
O primeiro disco, “Inês”, é um delicioso
mosaico autoral de sons, sentidos e
posicionamentos políticos da artista.
É um daqueles raros álbuns com unidade
musical impressionante. Difícil eleger uma
canção. São todas permeadas por um primor
musical e poético.”

Sérgio Maggio



3.200 - Inscritos
350.000 - Visualizações

12.100 - Seguidores
80.000 - Alcance médio semanal

1.760 - Ouvintes mensais
95.000 - Plays

Alcance



Clipe “Uma Mulher Feliz”

Mais de 500.000 views em todas 

as plataformas digitais. 

Clique para assistir

https://goo.gl/1vHhPq
https://goo.gl/1vHhPq


O Show – com banda

Formação: Bateria, Baixo e Teclado (ou

Guitarra).

A cantora soma o trio com seu violão

percussivo, efeitos e instrumentos inusitados.

O repertório conta com suas canções autorais

e algumas releituras. O show varia entre

climas de tensão e de humor – trazendo

temáticas do seu cotidiano enquanto mulher.

Mesmo com momentos mais intimistas e

emotivos, é um show pop rock, cheio de

energia.

Duração: 1h e 10min

Classificação: 14 anos



O Show – Solo

A cantora e multi-instrumentista utiliza pedais

de loop e efeitos para ser a verdadeira banda

de uma pessoa só.

Ela grava – ao vivo – percussão, baixo, violão

e muito mais.

O repertório conta com suas canções autorais

e algumas releituras. O show varia entre

climas introspectivos e de humor.

“É um show onde as pessoas não conseguem

parar de olhar, realmente impressionante”

(Amanda Bittar)

Duração: 1h e 10min ou a combinar



Saiu por aí..



Saiu por aí..
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Saiu por aí..



www.anasucha.com

producao@anasucha.com


