MAFALDA MINNOZZI
- Notas biográficas Nascida em Pavia, Mafalda Minnozzi é uma cantora e compositora multicultural de
grande carisma. A aprovação dos críticos e a "standing ovation" do público em cada
um de seus shows fazem que o reconhecimento internacional de seu estilo original,
no qual ele mistura virtuosismo vocal e jazz, seja em constante crescimento.
À medida que sua trajetória artística se deslocava de Roma para o Rio de Janeiro,
Mafalda começou a construir uma sólida carreira no Brasil que a vê como
protagonista há mais de vinte anos e que conta colaborações de grande
profundidade musical com Milton Nascimento, Leny Andrade. , André Mehmari,
Guinga, Hugo Fattoruso, Filó Machado, Martinho da Vila, Toquinho e muitos outros
artistas.
Seu currículo inclui muitas participações em programas populares de televisão nas
principais emissoras brasileiras, a publicação de 15 CDs, 2 DVDs, inúmeras trilhas
sonoras de filmes e séries de TV criadas como cantora e compositora, e centenas de
apresentações em festivais e concertos, percorrendo os palcos mais prestigiados do
Brasil e da América do Sul.
Mantendo viva sua conexão com a Itália, Mafalda continua se apresentando em
importantes festivais italianos, aos quais se apresentou com Paul Ricci para o projeto
"eMPathia Jazz Duo" (European Jazz Expo, Udin&Jazz, Jazz di Marca) e, mais
recentemente, com sua banda de músicos de Nova York nos shows que antecederam
o lançamento do Sensorial, com datas em Milão, Roma, Spoleto, Pádua e Gorizia.
Graças também a essas performances, ela foi votada pelos leitores da revista JAZZIT,
que a incluíram entre os 10 melhores cantores italianos por dois anos consecutivos,
em 2018 e 2019.
Nos últimos três anos, seu talento também foi reconhecido em Nova York, onde
realizou alguns concertos aclamados em clubes de jazz como Birdland Jazz Club,
Mezzrow e Zinc Bar, entre outros. Pelo número crescente de fãs e pela colaboração
com alguns dos músicos mais relevantes da cena de Nova York cada show vira
evento e confirma que a comunidade de jazz da "Grande Maça" aprecia, aprova e já
adotou o estilo "Mafalda Minnozzi".

