NICOLE SALMI

Cantar é mais que uma inspiração para Nicole Salmi.
É um hábito que nasceu na infância, quando decidia
montar um palco com suas bonecas e simplesmente
cantava, cantarolava, despretensiosamente,
com a espontaneidade de uma habilidade tão forte.
Filha da pedagogia Waldorf, aprendeu desde cedo, pela
cultura antroposófica do filósofo Rudolf Steiner, a importância
de integrar vida material, espiritual, intelectual e artística.
Essa formação foi apenas o prenúncio: Nicole, que hoje
está no seu quarto CD, acabou rodando o mundo
em comunidades, conhecendo cada vez mais
a afinação do seu ser. Depois, fez faculdade de música
e especializou-se em canto lírico.
Nicole é eclética e acredita que sofreu influências de muitas
correntes: Loreena Mckennitt, músicas japonesas, Gilberto Gil, Maria
Bethania, Caetano Veloso, Billie Holiday, Ella Fitzgerald,
Nina Simone, Tracy Chapman, Milton Nascimento, Titãs, Rita Lee,
Legião Urbana, Mariah Carey, Christina Aguilera, Tears for Fears,
Madonna, Michael Jackson, India Arie, Dominguinhos e também
dos mantras indianos.
Sua voz, suave e delicada, é firme, e a ginga vem de uma
mulher que acredita no que veio oferecer ao mundo: ritmo,
dança, poesia e conexão com um campo sutil e fértil.

NICOLE SALMI

A cantora já fez shows em diversos estados brasileiros e em países
como Noruega, Suécia, Índia, Nova Zelândia e Estados Unidos.
Sua trajetória musical foi registrada em alguns meios de comunicação.

IMPRENSA

‘‘

Sua música peculiar pode ser definida como
uma fusão de MPB com mantras
e impressiona pela delicadeza e originalidade
das texturas sonoras que explora.
revista Isto É

IMPRENSA

Força e doçura. Potência e suavidade.
Alegria e introspecção. Essas são
combinações que não são fáceis de
encontrar em uma artista no palco. Nicole
Salmi sabe harmonizar essas fortalezas
que tem de uma maneira muito leve
e de um lugar de conexão que vai muito
além do que nossos olhos podem ver.
Os shows da Nicole são momentos
de inspiração no prazer de viver,
cantar e dançar.
Um verdadeiro convite para cada um
mergulhar nas águas de seu “auto mar”.
Ouvir e estar com a música da Nicole
é um convite para navegar nas águas
que acolhem, movimentam e inspiram
o prazer de viver. Pular, sorrir, dançar,
mergulhar com a plateia em alto-mar,
deixando que sua expressão se
transforme em som e ginga.

‘‘

Quando canto
acolho a mim
mesma e me inspiro
no prazer de viver,
de dançar e cantar.
Fazendo isso comigo
mesma, acredito
ser um convite
genuíno para que
as pessoas também
mergulhem em si."
Nicole Salmi

Nicole tem
um estilo
de música
Nova MPB,
que mistura
força e doçura,
potência
e suavidade,
alegria e
introspecção.

Assista ao vídeo-teaser dos shows da Nicole

‘‘
‘‘

Assisti-la no palco foi uma surpresa, fiquei muito
emocionado porque a Nicole tem uma presença
muito forte. É bonito ver um artista nascendo assim.

O público se sente
à vontade para sonhar
e viajar com as canções
dessa artista, que com
uma voz doce e potente
enche de amor o ouvido
de quem a escuta.
A grande novidade no
som da Nicole é a fusão
do pop e da MPB
com um estilo mântrico.
Rubem Farias – contrabaixista

Caito Marcondes – músico

‘‘ ‘‘

DEPOIMENTOS

Espero que ela encontre um lugar
dentro desta nova geração, considero
o trabalho muito bom, tem
personalidade e uma atmosfera única.
Alexandre Fontanetti produtor do CD Auto Mar

Eu estou muito próximo
da Nicole musicalmente
falando, porque eu também
faço essa linha, minha
música é uma verdade
e a dela também.
Luiz Bueno – músico e integrante do DUOFEL

Realizado no Itaú Cultural, show de Nicole Salmi
para o lançamento do álbum "AUTO MAR".

O produtor
Alexandre Fontanetti
e o músico,
Luiz Bueno (Duofel),
á esquerda,
fazem participação
especial no show
de lançamento
do álbum "AUTO MAR"
no Itaú Cultural.

A BANDA

Como é fazer parte do trabalho da Nicole Salmi?

"Sempre tive preferência pelo lado livre e criativo da arte,

“Pra mim, uma das coisas que mais me inspiram

sempre admirei artistas que quebram as barreiras

neste trabalho é fazer boa música com

de seu próprio estilo. Tenho amor por toda música,

boas pessoas. É um prazer enorme trabalhar

cinema e literatura feitos com alma e suor. Tocar com

em um ambiente regado de muita

Nicole, Marcos e Gui é um sonho, porque temos muita

harmonia e amizade, onde tudo é muito leve,

liberdade criativa e porque tivemos uma conexão

profissional e sem pressão. É aí, acredito

imediata e profunda. É muito bom estar num ambiente

eu, que nasce a ‘magia da fluidez’, e o resultado

onde você é estimulado a ser o mais você mesmo

se torna naturalmente maravilhoso. O respeito

possível, a deixar sua marca única. Poucos artistas

“Na banda, desenvolvo a minha música de forma

e a admiração no grupo são mútuos,

estimulam isso como a Nicole, a maioria teme perder

livre e espontânea, tudo isso graças à liberdade

e isso potencializa a força e enaltece a beleza

a sensação de controle.”

que a grande artista Nicole nos dá na hora

das lindas canções de Nicole Salmi!”

Ricardo Carneiro (instrumentos de corda: guitarra,
violão de nylon e aço, viola dinâmica, viola machete)

de se apresentar e também de gravar. Sinto uma

Gui Vitali – percussionista e baterista

alegria enorme em tocar ao lado dela e dos meus
grandes amigos da banda. Junto com o Gui, que
foi quem me fez o convite para entrar na banda,
e com o Ricardo Carneiro temos a missão
de abrir caminho para a Grande Nicole passar
com a sua belíssima voz e de enorme carisma.
Me sinto ‘pleno’ em tocar com eles. E, como
sempre digo, este é o melhor trabalho do mundo.”
Marcos Lopes - contrabaixista

• Body & Soul, projeto mensal do Shopping JK
Iguatemi, São Paulo, 2018 e 2019
• Cantora do Projeto Cantos do Sagrado
– Umbanda, São Paulo, 2019
• Participação no show da Mariene de Castro no
Festival Ilumina, Alto Paraíso, GO, 2019
• Show para mulheres no Projeto AYA (com Mariana
Ferrão, Ana Raia e Renata Rocha) (SP), 2019
• Workshops de canto Despertando
o Ser Cantante com Nicole Salmi (SP), 2019
• Resort Ponto de Luz, Joanópolis (SP), 2019
• Festival Vida e Arte, do Jornal O Povo,
de Fortaleza (CE), 2018
• Preparadora vocal do espetáculo “Caçada”,
aprovado pelo fundo de arte e cultura de Goiás,
edital de fomento à dança 2016/2017 (GO), 2018
• Show Autoral no Unibes Cultural com
participação de Luiza Lian (ganhadora
do prêmio de melhor disco 2018 (SP), 2018
• Show com Caito Marcondes, Dinho Nogueira,
e Marinho Andreotti, 2018
• Virada Zen (SP), 2018
• Virada Sustentável (SP), 2018
• Festival da Juventude pela Paz, 2018
• Dharma Talks (SP), 2018
• Evento Pura Vida - Iguatemi, (SP), 2018
• Auditório MASP Unilever, SP, 2016
• Sesc Osasco, SP, 2016
• Itaú Cultural, SP, 2016
• Centro Cultural Rio Verde, SP, 2016
• Festival Awaken Love,
Fortaleza, CE,2015
• PraçaVitor Civita, SP, 2015

ESCUTE NICOLE SALMI

• Festival Ilumina, Alto Paraíso, GO, 2015
• Sampa Jazz, SP, 2015
• Bar AoVivo, SP, mar.-jun./2015
• Espaço Rampa, RJ, 2015
• Hotel Mirante do Gavião, Novairão, AM
• Teatro Livraria Cultura Market Place, SP
• Festival Ilumina, Alto Paraíso, GO, 2014
• Teatro Crisantempo, SP, 2014
• Awaken Love Fest, Fortaleza, CE, 2013
• Show Jay Ho Fest, SP, 2013
• Lançamento do CD “Amazônia”,
residência consular francesa, SP, 2013
• Gol de Letra, do jogador
de futebol Raí, SP, 2013
• Residência do arquiteto Marcelo
Rosenbaum, SP, 2013
• Residência da Consulesa da França,
SP, jan.-maio/2013
• Noruega, lançamento CD “Amazônia”,
set./2012
• Suécia, lançamento CD “Amazônia”, set./2012
• Show pelo Rio Negro com a imprensa,
Amazônia, jun./2012
• Shows nas comunidades ribeirinhas
do Rio Negro, Amazônia, 2011
• Sesc Pompéia, SP, 2011
• Sesc Carmo, SP, 2011
• Índia, Rishikesh, 2011
• Teatro Augusta, SP, 2009-2010
• Itaú, residência do vice-presidente Celso
Scaramuzza, SP, 2010
• Nova Zelândia, Hauck’s Bay, 2005
• Estados Unidos, Pensilvânia, 2004
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DISCOGRAFIA

CONTATO PARA SHOWS
Produtora Fabiana Cardoso
(011) 98280 4489
fabiana@cancioncomunicacao.com.br

www.nicolesalmi.com

