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Seu gosto musical então foi amadurecendo a 
medida que ela foi degustando as diversidades 
pelo mundo a fora.  Sua experiencia com a 
dança está refletida em suas musicas e rítmos 
que sempre nos inspiram o movimento.   

CURANDEIRA - o novo disco   

Cissa esta agora trabalhando  em seu próximo 
disco titulado Curandeira, produzido por Alberto 
Salgado, ganhador do Prêmio da Música 
Brasileira na categoria de melhor album 
regional em 2017. O disco traz uma mistura 
gostosa de ritmos regionais Brasileiros, com a 
influência Africana sempre presente na música 
Brasileira com umas pitadas de jazz e soul. 

Esse disco será uma homenagem aos 
Brasileiros e amantes da cultura Brasileira que 
veem seguindo o seu trabalho.  Cissa conta 
que seu desejo é de seguir usando a música 
como uma remédios para a alma.  Onde 
encontramos aconchego, esperança, consolo e 
aonde podemos matar um pouquinho das 
saudades de casa.  
    

“Cissa Paz é uma surpreedente artista 
inovadora, num momento quando muitos 

músicos - especialmente cantores - se 
contentam com o familiar.  Seu disco é boa 

notícia para amantes da música vocal 
Brasileira no mundo inteiro. [...] Sua música 

ambas originais e re-imaginadas é 
simplesmente um tesouro. ” 

- Raul da Gama (World Music Report)

“Do Rio de Janeiro para o coração de 
Adams Morgan, Washington DC, a cantora 

Cissa Paz vem espalhando seu som 
especial com sua mistura da música 

Brasileira 'fusion'.” 

- Ferman Patterson (Washington Full Circle), DCN Network

Nascida na Bélgica por acaso, Cissa foi criada 
no Rio de Janeiro, onde começou seu caso de 
amor na vitrola de seus pais com Caetano, Gil, 
Rita Lee, Elis, entre muitos outros.   

Cantora e compositora CISSA PAZ ganhou 
reconhecimento em sua carreira em 
Washington DC como representante ecletica da 
cultura Brasileira e a influencia do jazz local.  
Nominado para 3 Wammies, o premio de 
musica de Washington, seu primeiro disco 
ganhou grande embalo organico e atenção da 
mídia.  A cativante presença de palco de Cissa 
e sua voz suave e emotiva trazem uma energia 
inspiradora.

Cissa é conhecida e querida entre os amantes 
da música Brasileira não somente como 
cantora, mas como embaixatriz de seu genero. 
Seu proximo trabalho promete ser uma salada 
musical com colaboradores virtuosos de seu 
país natal assim como os que veem trabalhando 
com ela nos EUS há vários anos. 




