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Nasceu em Porto Alegre e graduou-se em Licenciatura em Música, Bacharelado em Piano e   
Canto na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, obtendo a primeira colocação em 
Canto, na classe da professora Neyde Thomas. 
Em 1997 foi premiada com bolsa de estudos pela CAPES para continuar seus estudos na 
Universidade de Artes de Berlim – HdK (Alemanha), como aluna de Ingrid Figur, onde 
estudou também sob a orientação de Julie Kaufmann e Axel Bauni (Lied do século XX). 
Pós-Graduação em Ópera na Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber” em Dresden 
(Alemanha), como bolsista da Fundação VITAE, onde foi aluna de Hartmuth Zabel e Peter 
Schreier (Interpretação em óperas de Mozart). 
Na Alemanha interpretou o papel-título da ópera “Zaide”, de Mozart, e “Der bekehrte 
Trunkenbold” de Gluck, sob a regência de Sebastian Krahnert, tendo feito com essas 
produções  turnês pela Itália. Acompanhada pelo pianista Axel Bauni, foi responsável ainda 
pela estréia berlinense do ciclo de canções “Las horas de una estancia”, do compositor 
argentino Alberto Ginastera. 
Primeiro lugar feminino e Prêmio Mozart no 3° Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, 
foi cantora da Camerata Antiqua de Curitiba, tendo gravado solos em três CDs do grupo. 
Sua carreira fonográfica também inclui o mais recente disco do Grupo Novo Horizonte, do 
maestro Graham Griffiths, como solista em “Finismundo“ de Harry Crowl, bem como o CD do 
grupo AmericAntiga, do regente Ricardo Bernardes. 
Tem no currículo óperas, concertos e recitais em várias cidades brasileiras, de Porto Alegre 
a Manaus, sob a regência de maestros como Gerardo Gorosito, Alceo Bocchino, Christian 
Höppner, Osvaldo Colarusso, Júlio Medaglia, David Chew e Roberto de Regina, 
interpretando obras como  “Rigoletto”, de Verdi; “A Flauta Mágica” e “Cosi fan tutte”, de 
Mozart; “Fosca”, de Carlos Gomes; “Rusalka”, de Dvorak; “Cantata BWV 147”, de J. S. 
Bach; “Bachianas Brasileiras n° 5”, de Villa-Lobos; “Sinfonia n°4”, de Mahler; “Sonhos de 
uma Noite de Verão”, de Mendelssohn; e “Te Deum”, de Bruckner. 
No Teatro Guaíra, em Curitiba, suas aparições mais recentes aconteceram nas óperas     
“La Cenerentola”, de Rossini, e “Orfeu e Eurídice”, de Gluck. 
Em São Paulo, foi convidada pelo maestro John Neschling para atuar com a Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo na montagem da ópera “La Cenerentola” de Rossini, que 
marcou a reinauguração do Teatro São Pedro, tendo cantado sob regência de Roberto 
Minczuk. Apresentou-se em vários recitais acompanhada pela pianista Vania Pajares, 
incluindo o recital de abertura do Festival Aldo Baldin, em Florianópolis. 
Em outubro de 99 estreiou no Teatro Municipal de São Paulo cantando “Carmina Burana”, 
de Carl Orff, sob regência de Luiz Fernando Malheiro, no encerramento da temporada dos 
Patronos do Teatro Municipal. 
Apresentou-se com a orquestra “Berliner Symphoniker“ em Berlim cantando trechos da 
Ópera “O Cavaleiro da Rosa“  de Richard Strauss. No mesmo ano, participou como única 
cantora latino-americana do ciclo “Lied Strahl“ de música contemporânea, realizado durante 
a Exposição Mundial - EXPO 2000 em Hannover, Alemanha. 
Como Condessa em “As Bodas de Fígaro” de Mozart participou do IV Festival Amazonas de 
Ópera  no Teatro Amazonas – Manaus (2000), sob regência de Luis Fernando Malheiro, 
apresentando-se também no Teatro São Pedro em São Paulo; uma produção da São Paulo 
Imagem Data. 
Atualmente radicada em Dresden, Alemanha, é solista da “Kammeroper Dresden”, sob 
direção de Thomas Ender, interpretando os seguintes personagens:  Gretel em “Hänsel und 
Gretel” de Humperdinck, Agathe em “Der Freischütz” von Carl Maria von Weber e Lisa na 
opereta “Das Land des Lächelns”. Como solista convidada, canta com o “Ensemble 
Cosmopolitano Berlin” de música contemporânea latino-americana, sob direção de Arturo 
Pantaléon. 
Apresenta-se com freqüência na Europa em Duo com o tenor alemão Jens-Uwe Mürner, em 
um vasto repertório que vai da ópera até o musical, bem como canções alemãs e brasileiras. 


