ESTRELLA ACOSTA
A vocalista cubana Estrella Acosta provou ser, em vários continentes, uma das cantoras
mais versáteis da música latina. Embora ela nunca tenha parado de cantar as músicas
típicas de sua terra natal, ela está igualmente em casa com estilos brasileiros e de jazz. Com
seu fraseado tranqüilo e sua voz aconchegante e terrena, Estrella traz uma abordagem
inovativa e fresca a sua música.
Após graduar-se pela Universidade do Texas, Austin, em antropologia cultural, Estrella
estudou técnica vocal e iniciou sua primeira banda tocando uma mistura de jazz, músicas
cubanas e brasileiras. Viveu na Cidade do México, Nova Iorque e Rio de Janeiro, as quais
enriqueceram seu conhecimento musical e levaram-na a apresentar-se com muitos dos
melhores músicos mundiais, incluindo Toninho Horta, Craig Handy, Edy Martinez, Mauricio
Einhorn, Ramon Valle e Jovino Santos Neto.
O primeiro álbum de Estrella, Navegando de La Habana a Rio (eStar 131), apresenta letras
suas e composições do pianista brasileiro Luizão Paiva, com participação do guitarrista
uruguaio Leonardo Amuedo e muitos outros músicos holandeses e americanos. Essa
gravação recebeu críticas excelentes da imprensa holandesa e internacional. Seu segundo
álbum, Alma Guajira - Cuban Country Songs (eStar 132), foi nomeado para um Edison
(Grammy holandês). Nesse álbum, Estrella, junto com um time dos melhores músicos
cubanos na Europa, apresenta uma nova perspectiva sobre a música guajira, a música
tradicional do interior cubano.
Em 2013 Estrella lançou seu cd Esquina 25 com músicos internacionais de Cuba,
Venezuela, Alemanha, EUA e Holanda. Este cd está sendo destacado em estações de rádio
no mundo inteiro e tem recebido reações entusiastas:
“Uma das melhores gravações da música cubana realizadas na Europa. Estrela Acosta é
uma das mais versáteis cantoras caribenhas dos nossos tempos.” - Luis Tamargo - Contacto
Magazine, EUA
Estrella também participou em gravações de vários artistas holandeses. Ela participou do
projeto do bandoneonista Carel Kraayenhof chamado Memórias de Cuba, o qual incluiu um
cd pela Universal Records e concertos no Concertgebouw de Amsterdam com a prestigiosa
Metropole Orchestra.
Em 2015 ela cantou no CD bilíngüe para crianças Los Animales produzido por Ben
Gundersheimer (Mr.G) com a participação de músicos estelares. Esta gravação ganhou o
Latin Grammy.
Suas apresentações em festivais incluem: North Sea Jazz Festival, Brussels Viva Brasil
Festival, Curaçao Jazz Festival. Estrella também apresentou-se para a televisão holandesa
VPRO e em renomados clubes como: BIMhuis (Amsterdam), SOB's (New York City), Ronnie
Scott's (London), e em todos os principais festivais e casas de show na Holanda. Com suas
bandas, ela fez turnês pelos EUA e Canada, tocando em festivais tais como: World Music
Chicago, Madison World Music Festival, Toronto's Small World Music Festival e Sunfest,
Canada. Foi convidada a cantar no Jazz Plaza Festival 2015 Havana, Cuba.
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A IMPRENSA:

'Moving Jazz Evening' com Estrella Acosta é uma Surpresa Agradável.... esse grupo foi o
presente musical e de jazz da noite.' (a qual também apresentou Seis del Solar e Candy
Dulfer) @ Curaçao Jazz Festival.
- Amigoe de Curaçao, Willemstad, Dennis Pikero
"...uma festa transatlântica feliz que decola e voa!"
- Latin Beat Magazine, EUA, Luis Tamargo
"Horas emocionantes com Estrella Acosta... seu grupo era cativante e emocionante... ela
tem uma voz afinada, mas com toda emoção e carinho que algum poderia esperar..."
- Leeuwarder Courant, Leeuwarden, Wiep Zijlstra
"Brilhando no centro do grupo está a cantora cubana Estrella... com sua técnica vocal ela
pode fazer muito... sons tropicais emocionantes levantaram a temperatura a níveis sem
precedentes... O poder do grupo está não apenas nos ritmos excitantes; as constituições
solo são de classe bastante alta."
- Dagblad Tubantia, Enschede, Ton Ouwehand
“... excelente música que é divertida de escutar e de danar, onde o tradicional e o
contemporâneo estão muito bem combinados e balanceados. Parabéns!”
-Juanito Marquez: compositor /arranjador de Omara Portuondo & Gloria Estefan
“Cantando fogos de artifício, devida a sua apresentação inspiradora e extrovertida... sua voz
é completa e tem muitas faíscas”.
- De Gelderlander, Arnhem, Marc Becher
“...Música que é difícil de resistir ... a banda é uma unidade coerente, colocando os
componentes de sua música em um todo efervescente... Estrella está em seu melhor
quando a paixão toma o controle”.
- Haagsche Courant, the Hague, Astrid de Ruiter
“Ela é uma excelente cantora que sabe como criar uma atmosfera ensolarada e agitada que
pertence a música cubana... Bischoff é um solista único... Acosta é uma presença
enérgetica, que apaixonadamente reclama a herança cubana”.
- De Stentor
“Acosta tem uma voz suave e uma presença de palco ensolarada e tranqüila. Ela domina os
aspectos vocais da música latina e do jazz”.
- Rik van Boeckel - JazzPodium.nl
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