
 
Público: Todos os públicos.  
Formato dúo: voz e guitarra 

Najla Shami é a voz da interculturalidade. Filla de tres culturas: arxentina, palestina e galega, a súa voz é reflexo da interculturali- 
dade. Neste espectáculo fará unha selección de repertorio moi especial que fusionará a música dos máis diversos lugares. 

Acompañada polo guitarrista sérgio tannus, xuntos conseguirán que as composicións de música galega teñan un carácter étnico que 
navegará entre a música africana, brasileira e o jazz, sumado ao sabor máis oriental das letras e da voz de Najla Shami. unha com-
binación moi fresca e singular.
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Najla Shami 
Camiños de culturas



NAJLA SHAMI

Cantora e compositora, creceu entre Galiza e Kuwait. Interesada pola música desde a in-
fancia, comeza a estudar e cantar con 9 anos, facendo parte de diversos coros polifónicos 
e formacións de música tradicional galega. Nesa altura crea as súas primeiras cancións, 
mais é aos 17anos, idade á que empeza a tocar a guitarra, cando as súas composicións 
viran máis persoais e a súa voz vese influenciada por estilos coma o jazz, funk e world 
music.

En 1997 decide estudar música moderna e educación musical afondando na técnica vocal e 
na súa pedagoxía, actividade que a levará a países coma Noruega, EUA, Xordania, Kuwait, 
India, Inglaterra, Portugal e España.

Entre 2003 e 2011 colabora na publicación de diversos traballos: The past to come (En-
terphonics, 2003), coa banda de acid-jazz Cinnamon Gum; Ben Deitei (Ouvirmos,2010), coa 
Safari Orquestra; e Haikus (Inquedanzas Sonoras, 2011), con Lobalú, entre outros.

Gradualmente incorpora novas influencias na súa linguaxe, achegando sonoridades de 
Portugal, Brasil e África que mestura coas súas raíces e co jazz, e imprimen unha profunda 
pegada na súa evolución. 

O seu primeiro traballo en solitario publicouse no 2013, o disco-libro Na lingua que eu 
falo (Editorial Galaxia), unha elegante e profunda mirada sobre os poemas da poetisa 
gallega Rosalía de Castro. Nesta obra, a compositora galego-palestina reúne o seu back-
ground musical para conformar un traballo elegante, íntimo e delicado. Foi seleccionada 
como unha finalista nos XIII Premios Opinión de Música Folk nas categorías de Melljor 
Nueva Artista e Melljor Tema Orixinal.

No ano 2016, guiada pola súa crecente curiosidade e a necesidade de aprender máis sobre 
as súas raíces, decide trasladarse por 8 meses a Xordania e unirse ao National Music 
Conservatory para cursar as materias de canto árabe e teoría da música oriental e a 
Crescendo Music & Art Academy, onde se iniciou no laúde árabe e impartíu workshops e 
clases de técnica vocal.



SÉRGIO TANNUS

Sérgio Tannus é un dos artistas mais completos da safra brasileira. Autodi-
dacta, virtuoso en instrumentos variados, como guitarras, violões, baixos, 
cavaquinho, bandolim e percusións, o músico foise perfeccionando na procu-
ra de novas sonoridades, aliadas ás influencias universais, sen entretanto 
deixar de lado as súas raíces brasileiras. Desde o 2006 vive en Santiago de 
Compostela, en Galicia, desde onde está a divulgar o seu traballo como mul-
ti-instrumentista e cantautor por varios países de Europa.

Desde a súa chegada a Galicia, ven compartindo experiencias e colaboracións, 
como músico acompañante e/ou produtor musical, con artistas como Uxía, An-
tonio Zambujo, Carlos do Carmo, Chico Cesar, Lenine, João Afonso, Kepa Junke-
ra, entre moitos outros. Alén diso, tamén co-produciu e gravou varios CDs 
infantís de moito éxito en Galiza (como “Maria Fumaça” e “Rosalía pequeniña” 
ambos xunto á cantante e produtora Uxía) e produciu “Pitusa Semifusa” (de 
Olga Brañas). Tamén actuou co seu trío en obras teatrais como “Ordem e Pro-
gresso”, xunto ao grande humorista e monologuista Carlos Blanco.

Desde xullo de 2013, Tannus agregou ao seu vasto currículo musical outro im-
portante proxecto, aceptando a invitación de formar parte da banda e xira 
mundial da cantante Dulce Pontes, unha das mais significativas e coñecidas 
voces de Portugal e do mundo. 

Despois de numerosos traballos e colaboracións con outros artistas, propon-
nos o proxecto do seu novo disco, SON BRASILEGO, un traballo de gran porte e 
numerosos colaboradores, onde está apoiado, como sempre, pola formación base 
que conforma a súa banda habitual.


