


Sertanília é um grupo de Salvador (BA) que res-

gata a tradição sertaneza na produção de uma 

música universal, inspirada nas diversas mani-

festações culturais do sertão. Surgido em 2010 é 

composto por Aiace (vocais), Anderson Cunha 

(violão e viola) e Diogo Flórez (percussão), que 

hoje são acompanhados pelos músicos Mariana 

Marin e Raul Pitanga na percussão, João Almy no 

violão e Massumi no violoncelo.

Sertanília is a musical group which began in Salvador, 

Bahia, intent on rescuing the “sertaneza”* tradition, as 

part of  the development of  a world music, inspired by the 

diverse cultural expressions of  the northeastern hinter-

land of  Brazil. The group came into existance in 2010, 

composed by of  Aiace (vocals), Anderson Cunha (guitar 

and viola) and Diogo Flórez (percussion); more recently 

they have been joined by musicians Mariana Marin and 

Raul Pitanga, both percussionists, and John Almy and 

Massumi, respectively playing the guitar and cello.

*Sertaneza: Feminine form of  “sertanês”, 
immortalized in the work of  Elomar Fi-
gueira Mello, and which refers to anything 
that is inherent to the Brazilian northeas-
tern backcountry. The neologism was created 
to distinguish it from “sertanejo” (a Bra-
zilian northeastern countryman), a word 
that, as it was more and more employed by 
the musical market of  the major recording 
companies, slowly lost its real meaning and 
became estranged from the universe compri-
sed by the northeastern hinterland.

*Sertanília: Feminino de sertanês, 
imortalizado nas obras de Elomar 
Figueira Mello. Faz referência a tudo 
que é inerente ao sertão. O neologis-
mo foi criado para se diferenciar de 
“sertanejo”, palavra que foi perdendo 
o real significado e se distanciando 
do universo do sertão à proporção 
em que foi empregada pelo mercado 
musical das grandes gravadoras.

Sobre o grupo/About



Anderson Cunha Diogo Flórez

A composer, musician and musical producer. In his studio he produces 
and records major groups of  the new musical scenario of  the alter-
native music of  Bahia and also produces soundtracks for advertising 
campaigns of  the largest advertising agencies in the North/Northeast 
of  Brazil. He has also developed projects in the area of  audio visual in 
which he produces the sound, and has composed soundtracks for movies 
and documentaries. He has been a guitarist and musical arranger for 
over 20 years and as one of  the members of  Sertanília he plays the 
viola, guitar and mandolin, in addition to composing much of  the 
music and taking care of  the musical production.

A musician, skilled in the playing of  percussion instruments, with 
experience in several musical areas, working as real time musician 
soundman in different theater plays, and applying his studies at the 
Instrumental Bachelor’s course, in which he is majoring at the Federal 
University in Bahia (UFBa), in orchestra presentations or teaching 
percussion classes and music to children in the extension program of  
UFBA. He has been part of  Sertanília since 2011 and is one of  the 
three members of  the percussion ensemble group.

Compositor, músico e produtor musical. Produz e 
grava em seu estúdio grupos importantes da nova 
cena musical da música alternativa da Bahia e tam-
bém trilhas sonoras para campanhas publicitárias das 
maiores agências do Norte/ Nordeste. Desenvolve 
projetos na área de áudio visual onde produz o som e 
compõe trilhas sonoras para filmes e documentários. 
Guitarrista a arranjador há mais de 20 anos, no Ser-
tanília toca viola, violão e bandolim, além de compor 
boa parte das músicas e cuidar da produção musical.

Músico percussionista tem vivência nas mais diversas 
áreas da música, trabalhando como músico sonoplasta 
em tempo real de diferentes espetáculos teatrais, bo-
tando em pratica em orquestras os estudos do curso 
de Bacharelado em Instrumento onde é graduando na 
UFBA ou leciona aulas de percussão e musicalização 
infantil nos cursos de extensão da UFBA. Fazendo 
parte do Sertanília desde 2011 é um dos três integran-
tes do naipe de percussão do grupo.

Aiace

Cantora e professora de canto. É graduanda em Canto 
Popular pela Universidade Federal da Bahia e desde 
2004 desenvolve um trabalho musical sólido na cena 
cultural baiana. A vocalista do Sertanília, já desenvol-
veu parcerias ao lado de grandes personalidades da 
música brasileira e internacional, como Lazzo Matum-
bi, Luiz Brasil, Mou Brasil e o DJ e produtor musical 
alemão Markus Popp, com quem recentemente lan-
çou o disco “Calidostópia!”, além de ter atuado como 
chefe do naipe de vozes da Orquestra Afro-Sinfônica.

A singer and singing teacher. She is a folk song senior student about 
to graduate at the Federal University of  Bahia (UFBa), who, since 
2004, has been developing a solid musical work in the cultural scene of  
Bahia. The vocalist of  Sertanília has already developed partnerships 
with great personalities of  the Brazilian and international music, i.e. 
Lazzo Matumbi, Luiz Brazil, Mou Brazil and the German DJ and 
music producer Markus Popp, with whom she recently released the 
album “Calidostópia!”; she has also acted as head of  the suit voices of  
the Afro-Symphony Orchestra. 

Integrantes/Members
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Em três anos de trabalho, o Sertanília já possui parti-

cipações em eventos de grande importância no cená-

rio musical nacional, como o Conexão Vivo Salvador, 

Lauro de Freitas e Praia do Forte, Festival Baianada, 

Grito Rock Salvador (BA) e Olinda (PE), Feira Noise 

Festival em Feira de Santana (BA), Encontro de Can-

tadores (BA), além de shows internacionais em Lisboa 

e Coimbra (Portugal) em 2010 , no Festival Tensamba 

2011 em Madrid (Espanha) e no Brazilian Summer 

Sessions 2013 em Amsterdã, Holanda.

In three years of  work, Sertanília already participated in events 

of  great importance on the national musical scene, i.e. Conexão 

Vivo Salvador, Lauro de Freitas and Praia do Forte, Festi-

val Baianada, Grito Rock Salvador (BA) and Olinda (PE), 

Feira Noise Festival, in Feira de Santana (BA), Encontro de 

Cantadores (BA), as well as international shows in Lisbon 

and Coimbra (Portugal) in 2010, Tensamba Festival 2011 

in Madrid (Spain) and Brazilian Summer Sessions 2013 in 

Amsterdam, Netherlands.

Shows



Shows



Premiações e/ou seleções públicas de projetos
Awards and/or selections public projects

2013 - Winner of  the Independent Music Award Dynamite in Category “Best Regional Album” 
with the album Ancestral.
2013 - Nomination of  Brazilian Music Award - Category: Best Regional Group with CD Ancestral.
2013 - Tour “Sertões Gerais” - Supported by the Culture Funds of  the State of  Bahia, releasing the 
album Ancestral in three cities of  Minas Gerais: Mariana, Belo Horizonte and Vespasiano.
2012 - Brazilian Northeast Tour - Supported by the Culture Funds of  the State of  Bahia, the band 
was able to perform in five cities: Cajazeiras (PB), Sousa (PB), Juazeiro do Norte (CE), Fortaleza 
(CE) and Itapipoca (BA).
2012 - Award Nomination Dynamite Independent Music in Category “Best Regional Album” - 
with the promotional CD.
2011 - Winner of  the contest “LYCRA Future Designers” - The group was chosen by popular 
vote to perform at the event Lycra Future Designers in São Paulo, they competed against 11 bands 
selected by curator Fabio Trummer (Eddie’s vocalist).
2011 - XI Music Festival Educadora FM - 6th finalist: “Nobre Folia”, the chosen track integrated 
the festival CD compilation.
2011 - Interchange MINC (public selection) - Supported by the Brazilian Minister of  Culture, the 
group performed two shows in Portugal, in the cities of  Lisbon and Coimbra.

2013 - Vencedor do Prêmio Dynamite de Música Independente 
2013 na Categoria “Melhor Álbum Regional” com o CD Ances-
tral.
2013 - Indicação ao Prêmio da Música Brasileira - Categoria: Me-
lhor Grupo Regional com o CD Ancestral 
2013 - Turnê Sertões Gerais - Apoiado pelo Fundo de Cultura do 
Estado da Bahia, lançando o CD Ancestral em 3 cidades mineiras: 
Mariana, Belo Horizonte e Vespasiano. 
2012 - Turnê Nordeste - Apoiado pelo Fundo de Cultura do Es-
tado da Bahia, previa a passagem do grupo por cinco cidades: 
Cajazeiras (PB), Sousa (PB), Juazeiro do Norte (CE), Fortaleza 
(CE) e Itapipoca (BA).
2012 - Indicação ao Prêmio Dynamite de Música Independente - 
Regional com o CD promocional do grupo.
2011 - Gravação do Iº CD do grupo - Primeiro CD do Grupo 
Sertanília apoiado pelo Conexão Vivo e Governo do Estado da 
Bahia, através do Fazcultura. 
2011 - Vencedores da votação do LYCRA Future Designers - O 
grupo foi escolhido em votação popular para se apresentar no 
evento Lycra Future Designers em São Paulo, onde concorreu 
com 11 bandas selecionados pelo curador de Fabio Trummer (vo-
calista da banda Eddie).
2011 - XI Festival de Música da Educadora FM - 6º finalista: “No-
bre Folia” a faixa escolhida integrou o CD do festival. 
2010 - Edital de Intercâmbio do MINC - Realização de 2 shows 
do grupo em Portugal, nas cidades de Lisboa e Coimbra.

Foto: Léo Monteiro.





Primeiro CD:”Ancestral”/ The First Album: “Ancestral”

Composto por 18 canções, o Sertanília apre-
senta em seu primeiro álbum canções autorais 
e grandes releituras da música popular brasilei-
ra. Além de trazer como convidados especiais: 
Bule-Bule, Xangai e os percussionistas pernam-
bucanos Nego Henrique e Emerson Calado, que 
fizeram parte do Cordel do Fogo Encantado e 
Gilú Amaral da Orquestra Contemporânea de 
Olinda. 
“Ancestral” foi apoiado pelo Conexão Vivo e 
Governo do Estado da Bahia através do Faz 
Cultura. Com produção e direção musical de 
Anderson Cunha, e produção executiva de Ed-
milia Barros, “Ancestral” foi gravado no Attitude 
Áudio Criação, em Salvador e teve suas grava-
ções adicionais realizadas no Fábrica Estúdios, 
em Recife.

** Capa por Pietro Leal

Comprised of  18 songs, Sertanília’s first album 
presents copyright songs and major reinterpreta-
tions of  Brazilian popular music. It also brings 
as special guests: Bule-Bule, Xangai and percus-
sionists Nego Henrique and Emerson Calado, 
both from the state of   Pernambuco and who 
were part of  Cordel do Fogo Encantado, and 
Gilú Amaral, a member of  the Contemporary 
Orchestra of  Olinda.
“Ancestral” was sponsored by Conexão Vivo 
and the State Government of  Bahia through 
FazCultura. With production and musical di-
rection of  Anderson Cunha, and executive pro-
duction by Edmilia Barros, “Ancestral” was re-
corded in Attitude Audio Criação, in Salvador, 
and its additional recordings made at Fábrica 
Studios, in Recife.



O show/The Concert

Com um grupo formado por viola, violão, vio-

loncelo, percussão e voz e um repertório que, 

além de canções autorais, perpassa por grandes 

ícones da música popular brasileira como Leni-

ne, Elomar Figueira Mello e Antonio Nóbrega o 

Sertanília apresenta em “Ancestral” um apanha-

do do que há de melhor no país. 

With an instrumental group composed of  viola, guitar, 
cello, percussion and voice and a repertoire that, in addi-
tion to copyright songs, is permeated by great icons of  the 
Brazilian popular music like Lenine, Elomar Figuei-
ra Mello and Antonio Nobrega, Sertanília features in 
“Ancestral” an overview of  what is best in the country.

Foto: Léo Monteiro.



Repertório/Setlist

• Nobre Folia (Anderson Cunha) 

• Incendeia (Anderson Cunha) 

• Pombinha do Céu (Anderson Cunha) 

• Candeeiro Encantado (Lenine/Paulo C. Pinheiro) 

• Sambada de Reis (Anderson Cunha)

• Aguaceiro (Anderson Cunha)

• Canudos (Antonio Nóbrega/Wilson Freire)

• Perfume de Flor (Anderson Cunha)

• Beira Mar (Domínio Público)

• O Pidido (Elomar Figueira Mello)

* A execução do repertório dependerá da previsão do tempo e tipo 
de show para cada evento, assim como a definição das músicas que 
serão apresentadas.

* The performance of  the repertoire will depend of  each event, as well as the 
definition of  the songs that will be presented.

• Cantiga do Estradar (Elomar Figueira Mello)

• Forró do Limoeiro (Edgar Ferreira/Ayres Viana/Alventino Cavalcante e João do Vale)

• O Sonho (Pedro Ayres Magalhães)

• Tempo de Sereno (Anderson Cunha)

• Meus Buritizais Levados de Verdes (Anderson Cunha)

• Gado Manso (Anderson Cunha)

• Corre Canto (Anderson Cunha)

• Pras Bandas de Lá (Anderson Cunha)

• Ciranda do Fim Mundo (Anderson Cunha/Juliano Holanda)



Videoclipe oficial da música “Tempo de Sereno”, dirigido por Bob Nunes e 
Rodrigo Luna e com produção de Edmilia Barros e do Sertanília, “Tempo de 
Sereno” foi gravado na floresta do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas (Jar-
dim Zoológico) em Salvador.

Official video clip for the song “Tempo Sereno”, directed by Bob Nunes and Rodrigo Luna and pro-

duction of  Edmilia Barros and Sertanília; “Tempo Sereno” was recorded in the forest of  the Parque 

Zoobotânico Getúlio Vargas (Zoological Garden) in Salvador.

 Videoclipe oficial da música “Nobre Folia”, dirigido por Bob Nunes 
e com produção do Sertanília. As imagens foram gravadas na zona 
rural das cidades de Guanambi, Caetité, Araçás e em Salvador, no 
Cine Teatro Solar Boa Vista, por Bob Nunes e Andrea Magnoni.

Official video clip for the song “Nobre Folia”, directed by Bob Nunes and production of  

Sertanília. Bob Nunes and Andrea Magnoni recorded the images in rural area of  the 

towns of  Guanambi, Caetité Araçás, and in Savador at Cine Teatro Solar Boa Vista.

Videoclipes

Fotos: de Bob Nunes.
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Contatos e Links
/Contact Information & Links:

www.ser tani l i a .com.br

www.soundcloud.com/sertanilia
www.facebook.com/sertanilia

www.twitter.com/sertanilia
www.youtube.com/sertanilia

Contato para shows:
Booking

Assessoria de Imprensa:
Public Relations

Preta Oster
71 9161-9581

imprensa@sertanilia.com.br

71 9199-9545 / 8669-9527
contato@sertanilia.com.br

Foto: Léo Monteiro.


