O Grupoo Chorus nasceu
n
na ccidade pau
ulista de Prresidente PPrudente em
e 1992.
Em 2001, o grupo estabeleceuu-se em Londrina, Paraná, onde attingiu o
reconhecimento público
o pela quaalidade arttística de seu
s trabalhho e pela inovação
em sseus espetááculos: mú
úsica vocall aliada à dança e à interpretaação cênicca. Desde
entãão, os inttegrantes passaram
p
a receberr orientação da proofessora de
d canto
Walkyria Ferraaz e da correógrafa D
Débora Cru
usiol, pesso
oas essenciiais no cresscimento
artístico do gru
upo.
O Grupoo Chorus interpretou
i
u o tema musical
m
daa série de gginástica daa Seleção
Brassileira na “Copa
“
Quaatro Contiinentes dee Ginásticaa Rítmica””, que culm
minou na
med
dalha de ouro para o Brasil. A
Apresentou
u os espettáculos “Ye
Yes, Sambaa e Jazz”,
“Tem
mpos de Amor”,
A
“T
Tanto Bras
asil”, “De Volta pra Casa” e ““Radiola InCena”.
I
Priviilegiando a Música Brasileiraa dos mais diversos gêneros e épocas, o grupo
partiicipou de inúmeros festivais dde canto cooral por to
odo país – destaque para o I
Con
ncurso Naccional de Serra
S
Negraa - SP, ond
de conquisstou o 2º llugar.
Nos últim
mos anos, o Grupoo Chorus se
s apresen
ntou em vá
vários outros países
com
mo Chile, Uruguai, Argentinaa, Venezueela. Destaccando a C
China, on
nde foi o
únicco represen
ntante brassileiro na ccidade de Shaoxing, onde connquistou o 1º lugar
na ccategoria ‘M
Música Po
opular’ doss World Choir
C
Gam
mes, as Oliimpíadas do
d Canto

Coraal e a classsificação em 3º lugaar no Gran
nd Prix Of Choral M
Music na categoria
jazz//pop em Graz, na Áustria. E
Em outub
bro de 2010, o gruupo lançou o CD
“Braazilian Voccal”, num grande shhow que teve
t
a partticipação dde Yamand
dú Costa
gravvado pela Tupi
T
Recorrds e produuzido pelaa Tupiniqu
uim.
Atualmen
nte, dedicaa-se ao esppetáculo “V
Vinícius dee Moraes: Sem Anoss com S”
incentivado pelo Ministério da C
Cultura attravés da Lei Rouannet, numaa viagem
musical pela poesia
p
e pello lirismo ddo grande “Poetinhaa”.

