


Cantora, compositora e instrumentista,

nascida em Salvador, em 2018, Illa inicia o

projeto: “Tropifágica – Comendo o país

tropical”, onde mistura percussão, música

eletrônica e ritmos brasileiros, como samba,

samba de roda e ijexá, em uma performance

multi-instrumental. Com um punch “a la

Carlinhos Brown”, Illa envolve o público em

um show rítmico, quente e dançante.

ILLA BENÍCIO – CANTORA E IDEALIZADORA



Co-idealizadora do “Samba das Moças”, banda de

samba de roda formada exclusivamente por mulheres,

que tem Maria Bethânia e Alcione como madrinhas,

pela banda, Illa, abriu shows de: Buena Vista Social

Club, João Bosco, Caetano Veloso, Mart’nália,

Margareth Menezes, Vanessa da Matta, Alcione e Ilê

ayê. Tocou nos principais eventos da cidade de

Salvador e fez turnê internacional na Holanda e

Espanha. A convite da Embaixada Brasileira em

Nairobi, a banda representou o Brasil no Quênia.

Também integrou a orquestra Neojibá. Ao lado de

artistas como Carlinhos Brown, Gustavo Dudamel,

Ricardo Castro e cantoras consagradas como

Mercedes Sosa e Suzana Baca, realizaram diversas

turnês nacionais e internacionais.

Em 2014, lançou seu primeiro disco autoral, “Flor de

Xangô”, co-produzido por Júlio Caldas e Richard

Meyer, cujo samba “Flor de Xangô” foi selecionado

para a playlist “MBB” do Spotify em 2017 e “E o que

Virá?!” foi indicado à categoria de melhor voz no prêmio

Caymmi do ano de 2016.

Histórico



SAMBA DAS MOÇAS 1. Foto divulgação da banda

2. Trio elétrico Samba das Moças

3. Tocando percussão em cima do trio

1

2

3



ORQUESTRA 
NEOJIBÁ

1. Com as intérpretes internacionais 

Mercedes Sosa e Suzana Baca e o 

artista brasileiro Carlinhos Brown

2. Tocando percussão erudita na 

Cúpula das Américas;

3. Ministrando aula de tímpano para 

os alunos da orquestra.
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SHOW FLOR 
DE XANGÔ

1. “E o que virá?!”, na bateria

2. “Nove Canções”, na guitarra

3. “Flor de Xangô”, no violão

4. “Enguiço de Senzala”, na percussão
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Daniel Mã convida Illa Benício para a festa “Q Beleza”, na casa Brasuca, 

em Campinas, e no Centro Cultural Rio Verde, Vila Madalena.

Clique e veja em vídeo

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

https://www.instagram.com/p/BXzHqfrBj6K/?taken-by=illabenicio


Spotify
/illabenicio

CD Flor de Xangô
No campo de busca  do Spotify, 
toque na câmera para escanear o 
código ao lado e começar a ouvir.

Rádio Educadora FM

Entrevista
Entrevista para o programa “Especial 
das Seis”, no lançamento do disco 
Flor de Xangô.

You Tube 
/illabeniciooficial

Ladeira da Preguiça
Voz e Bateria
Gravação ao vivo

You Tube
/illabeniciooficial

Flor de Xangô
Voz e Percussão
Gravação ao vivo

Veja mais no canal oficial do YouTube !

https://www.youtube.com/watch?v=x9Ke3T-X4xE&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=AgU_P7-pxXY

https://open.spotify.com/album/4DrwD0b1rioasL8c2VyOfH

https://www.youtube.com/watch?v=CjL9av3JW6E

Para ver e ouvir

https://www.youtube.com/watch?v=CjL9av3JW6E
https://www.youtube.com/watch?v=x9Ke3T-X4xE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=AgU_P7-pxXY
https://www.youtube.com/channel/UC0CXhjK5YiKPGxtxNi-72RA
https://www.youtube.com/watch?v=x9Ke3T-X4xE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=AgU_P7-pxXY
https://open.spotify.com/album/4DrwD0b1rioasL8c2VyOfH
https://open.spotify.com/album/4DrwD0b1rioasL8c2VyOfH
https://www.youtube.com/watch?v=CjL9av3JW6E


CONTATOS
Shows e Eventos

Clarissa La Croix.......................................Manager

Cel / Whats App: 11 97227 6556

Lacroix.Clarissa@gmail.com

Projetos especiais.............................Moosik Produções

E-mail: contato.moosik@gmail.com.br

mailto:Lacroix.Clarissa@gmail.com
mailto:contato.islacriativa@gmail.com.br


Obrigada!


