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Vanessa Gil
Cantora e

Percussionista
Forró Pé de Serra



Vanessa Gil
Nascida no Brasil, de nacionalidade suíço-

brasileira.

"Eu sou apaixonada pela arte, cantora,

percussionista e compositora de músicas

brasileiras."

 

Vanessa Gil



Vanessa Gil, é uma cantora de música brasileira, com um

repertório do tradicional forró pé de serra. A artista tem como

objetivo manter uma tradição, tocando músicas da raiz

nordestina, da forma mais simples: triângulo, zabumba e sanfona.

Há também a intenção de adicionar elementos, dependendo do

show, mas a base sempre será esses três componentes. Vanessa

Gil possui um repertório próprio, inspirado na mesma cultura e

pretende inserir as músicas autorais em seus shows e gravar em

breve seu primeiro álbum, que já tem nome: "Mensageiro Divino". 

SOBRE MIM

O CANTO

A artista canta desde sempre. Desde que começou a se arriscar

em rodas de viola que faziam em volta da fogueira, em uma

chácara da família, no interior de São Paulo. 

Criança, Vanessa também absorveu um conhecimento na música

popular brasileira. Seu pai era administrador de uma grande

empresa e todo ano era presenteado com diversos brindes. A

menina esperava o ano todo por aquele momento mágico de abrir

uma caixa gigante e se deliciar com coletâneas de cds de Elis

Regina, Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Jorge Ben, Lulu Santos,

entre outros. 



O COMEÇO

Aos 15 anos de idade, Vanessa encontrou um professor de música e

iniciou aulas de canto. Através de seu professor Valdir, foi

convidada a ser backing vocal de uma dupla sertaneja e se

apresentava em São Paulo e interior de São Paulo, ainda com a

autorização dos pais.

Aos 17 anos, formou a sua primeira banda e já arriscava suas

primeiras composições. Em seu primeiro show com a banda de

forró em Camburi, litoral norte de São Paulo, foi convidada por

uma produtora a se apresentar no Projeto Equilíbrio, uma casa de

destaque no cenário do forró naquela época. Após essa

apresentação a mesma produtora, Valéria, a apresentou para o

sanfoneiro Ivo Paraibano e juntos, formaram um trio e se

apresentaram em diversas casas de shows em São Paulo, tais

como: Projeto Equlíbrio, KVA, Canto da Ema e Remelexo.

INFLUÊNCIAS

O acordeonista Chiquinho Alves e Gil Lima, percussionista e ex

integrante da Banda Caiana são seus padrinhos na música. A

história de Chiquinho Alves e Vanessa Gil é antiga, começou no

ano de 2001, quando a cantora foi apresentada por seu antigo

sanfoneiro, Seu Ivo Paraibano. Chiquinho, que fazia parte do Trio

Xamego tocava nos camarins para incentivar Vanessa, que tinha

apenas 17 anos de idade, a cantar. E Seu Zéquinha, também

integrante do Trio Xamego, convidava Vanessa a dar canjas de

triângulo, nos palcos dos forrós que passavam pelo Brasil. 

Já na fase adulta iniciou a carreira solo e convidou Gil Lima para

acompanhá-la. Gil aceitou prontamente o seu convite e passou a

incentivá-la e ajudá-la.



ALGUNS PROETOS REALIZADOS

Sesc Bertioga: Canção Delivery

Link: https://www.instagram.com/tv/CSPnuNUHe7O/?utm_medium=copy_link

Intercâmbio Nordeste Bertioga: Lei Aldir Blanc

Link: https://youtu.be/gVR-CtV978U 

Participação Trio Virgulino

Link: https://youtu.be/7-rLBDCJz48

Bert Fest

Link: https://www.instagram.com/p/B8XHC9tHQaE/?utm_medium=copy_link

Links de camções autorais gravadas ao vivo em Estúdio

https://youtu.be/pP-9UPOksVE

https://youtu.be/8Otqqb3VIBI

https://youtu.be/pP-9UPOksVE
https://youtu.be/pP-9UPOksVE


BERTIOGA

Vanessa vive em Bertioga
desde 2009/2010.

A cantora e compositora da
cidade ressalta a beleza de
Bertioga em seus trabalhos,
principalmente nas redes sociais. 



CANTORA DE BERTIOGA



CONTATOS

Telefone e WhatsApp
13. 99717-8949

E-mail
vanessagil.brasil@gmail.com

Instagram

@vanessagil.brasil

Site

www.vanessagil.com.br

Canal do Youtube
Vanessa Gil


