Biografia
Anne Simoni, cantora e compositora brasileira cujas apresentações exibem uma
combinação extremamente convidativa de samba, bossa-nova, baião e composições
originais, demonstra grande domínio desses ritmos brasileiros e um talento natural
para baladas românticas que manifestam sua serena percepção de identidade e
autenticidade em relação às suas raízes.
Nascida em Cambuquira, uma pequena cidade entre as montanhas de Minas Gerais,
Anne Simoni cresceu em um ambiente interiorano cercado de natureza. Seus talentos
musicais despertaram aos 8 anos, logo depois que começou a tomar aulas de piano.
Aos 12, foi a primeira mulher solista de tarol da banda de sua escola. Sempre ávida
por músicas brasileiras, já a essa época os vinis de Caetano Veloso, Tom Jobim, Milton
Nascimento, Gilberto Gil e Maria Bethânia e de muitos outros artistas brasileiros
não paravam de girar em sua vitrola.
Contra a vontade do pai, mas com o apoio da mãe, em seu aniversário de 15 anos
ganhou o violão clássico com o qual tanto sonhara. Assim que aprendeu alguns
acordes, começou a compor suas primeiras canções. A princípio aprendeu a tocar
violão sozinha. Mais tarde, porém, tomou aulas particulares em Belo Horizonte, para
onde se mudou para cursar o secundário. Seus estudos na capital foram
interrompidos pela súbita morte do pai, quando então estava com 16 anos, o que a
levou a voltar para sua cidade natal. Mesmo assim, não desistiu da música, e começou
a se apresentar em festivais da região, ganhando reconhecimento e prêmios por suas
canções.
A fim de expandir sua rede de contatos, depois de viajar por várias partes do país,
mudou-se para São Paulo em 1982, onde se apresentou em casas noturnas, bares e
hotéis, assumindo trabalhos paralelos para ajudar a pagar os estudos.
Anne teve oportunidade de estudar na famosa escola de música do Zimbo Trio – CLAM
– e de tomar aulas de canto com Madalena de Paula, um ícone de técnicas vocais. Em
1993, diante da necessidade de diminuir o ritmo de vida, voltou a morar em Minas,
onde continuou a tocar e compor, e passou a dar aulas particulares de música
enquanto buscava sua segunda carreira – direito –, formando-se em 1997.
Mudou-se para os Estados Unidos em 1998. Seus dois primeiros anos nesse país foram
dedicados à composição de novas músicas e, paralelamente, ao aperfeiçoamento do
inglês e de suas habilidades musicais. Sua meta de obter o mestrado em direito
internacional foi posta de lado quando começou a fazer shows regularmente. A
princípio com a Banda Amor Tropical e posteriormente com sua própria banda, vem se
apresentando na cidade de Filadélfia e arredores desde 2001, em espaços grandes e
famosos como o Kimmel Center for The Performing Arts, Penn Presents at Annenberg
Theater, Central Pennsylvania Festival of the Arts e nos festivais musicais de Penn’s
Landing e das Universidades da Pensilvania e Vilanova. Além disso, apresenta-se como
percussionista com as escolas de samba “Unidos da Philadelphia” e “Philasamba”.
Seu CD de estreia, Minas Terra, reúne ritmos brasileiros e baladas extremamente
atraentes, cantadas em português e inglês, que trilham as voltas e reviravoltas de
sua vida, marcada por paixões, perdas, esperanças e reconquistas.

