


L & V A E S S Ê N C I A
As irmãs Letícia e Vanessa formam uma dupla brasileira de sertanejo pop. Elas nasceram em

Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, e hoje moram na capital fluminense. Juntas possuem

mais de 15 anos de experiência musical.

Letícia Belucio - Cantora, compositora, violonista e atriz - começou sua carreira aos 9 anos de

idade, conquistando prêmios em participações televisivas, em especial no programa Gente
Inocente, na Rede Globo. Participou do programa X FACTOR Brasil, transmitido pela BAND.

Estudou artes cênicas e atuou em peças teatrais musicais, de variados estilos. Adquiriu grande

experiência musical durante apresentações em casas noturnas, shows e exposições

agropecuárias, vencendo prêmios de destaque na mídia.

Advogada de formação, Vanessa Belucio - Violinista, cantora e compositora - dedica-se à música

desde os 8 anos de idade, cuja trajetória vai do clássico, quando participou de orquestras

filarmônicas, até o Violino Live, em shows eletrônicos, e Violino Lounge, com arranjos

pessoalmente preparados em toques populares por melodias mais conhecidas do público. Realizou

trabalhos diversificados e muito requisitados em casamentos, shows, exposições e eventos em

geral, inclusive com relevantes premiações.

O primeiro trabalho conjunto veio com a gravação do CD autoral intitulado “Coisa do Destino”

pela gravadora Albatroz Music, em julho de 2013, no qual Leticia canta primordialmente

composições da dupla, cujas melodias já foram transmitidas por rádios em diversas cidades do

Brasil.

A comprovação do sucesso será marcado agora com a exibição do clipe Não Vai Ser Patrão no

TVZ Experimente Multishow.



https://www.instagram.com/leticiaevanessaoficial


https://www.facebook.com/leticiaevanessa
https://www.facebook.com/leticiaevanessa


L & V N A  M Í D I A

Fique por dentro de todos os

video-clipes, lives e

novidades em áudio e vídeo

da dupla através do canal

oficial no YOUTUBE e através

do site LETICIAEVANESSA.COM

https://www.leticiaevanessa.com/
https://www.youtube.com/leticiaevanessa
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Email: contato@leticiaevanessa.com

(11) 96449-9725 | (21) 99729-2283(11) 96449-9725 | (21) 99729-2283

Email: contato@leticiaevanessa.com


