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Aurélie  Verioca&

Distribuição no 
Brasil : 
Genesis Music
Tratore

Contato SÃO PAULO : Lívia Mannini 
+55 (11) 9 9865-9101 /(11) 4365-4881 
liviamannini@yahoo.com.br

Contato Europa : Hélico music / Catavento 
+33 6 08 18 38 91
Info@catavento.fr
http://www.helicomusic.com

www.aurelieverioca.com
www.facebook.com/aurelieverioca

www.youtube.com/aurelieverioca

Distribuição 
na França  
Catavento
InOuïe Distribution

Contato RIO DE JANEIRO : 
Beth Bessa
(21) 98899-2755
bethbessa@hotmail.com
Alexandre Ramos
(21) 98704-1311
alexramos.producao@gmail.com

Contato GOIÁS : 
Patricia Vieira 
(62) 9 9948-9556 / (62) 3225-1136 
vieira.patriciaeventos@gmail.com

Turnê Brasil 2017

5 de maio - PIRACICABA (SP) - SESI - 20h
6 de maio - SOROCABA (SP) - SESI - 20h
12 de maio - RIO DE JANEIRO (RJ) SEMENTE - 20h
13 de maio - RIO DE JANEIRO - (RJ) SEMENTE - 20h
17 de maio - GOIÄNIA (GO) - TEATRO SESC CENTRO 20h 
24 de maio - RIO DE JANEIRO (RJ) - Casa do Choro - 19h
26 de maio - CAMPINAS (SP) - SESI - 20h
27 de maio - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) - SESI - 20h
31 de maio - SÃO PAULO (SP) - SESI - 20h
3 de junho - ILHA DE PAQUETÁ (RJ) - Casa das Artes - 17h
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1.  Le temps d’un samba (Swami Jr. / Aurélie Tyszblat)
2. Naquele bar (Verioca Lherm / Aurélie Tyszblat)
3. Águas de março (Tom Jobim / Georges Moustaki)
4. À la dérive (Lôro) (Egberto Gismonti / Aurélie Tyszblat)
5. Reconciliação (Verioca Lherm / Aurélie Tyszblat)
6. Rêve en baião (Verioca Lherm/ Aurélie Tyszblat)
7. No caminho do mar (Verioca Lherm/ Aurélie Tyszblat)
8. À tout ce qui nous lie (Verioca Lherm / Aurélie Tyszblat)
9. Apanhei-te cavaquinho (E. Nazareth/J. de Barro/versão fr.: Aurélie Tyszblat)
10. Chocolat for (H)all (Joyce Moreno / Aurélie Tyszblat)
11.  Ratatouille (Verioca Lherm / Aurélie Tyszblat)
12. À cet homme qui dit non (Canto de Ossanha) (versão de Aurelie Tyszblat 
 para Canto de Ossanha, de B. Powell e V. de Moraes)
13. Pas à pas (Verioca Lherm / Aurélie Tyszblat)
14. Viver é ser feliz (Verioca Lherm / Aurélie Tyszblat)

Release do show
Pas à pas

Repertório (Duração : 1h15)

No palco, Aurélie e Verioca se apresentam em duo. A versatilidade das duas permite construir um show 
muito diversificado, passando de ritmos mais tradicionais - como o maracatu ou o baião - à leveza de 
ambientes que nos convidam a sonhar. Sem esquecer o humor e a alegria das duas que sempre gostam 
de compartilhar com o público as historias ou anedotas recolhidas ao longo do caminho. 

Além das músicas novas do disco “Pas à pas“, esse show inclui algumas músicas do primeiro disco 
“Além des nuages“  dentre as quais o choro franco-brasileiro “Reconciliação“ e o samba “Viver é ser 
feliz“ gravarado com o grupo Casuarina. 

Também, nesse show, homenageando Ernesto Nazareth, a dupla toca “Apanhei-te cavaquinho“ que 
ganhou uma terceira parte em francês e uma música de Guinga, grande culpado da parceria da 
dupla !

E para se lembrar que a ponte musical franco-brasileiro tem uma longa história, elas mostrarão uma 
versão bilíngue de Tom Jobim : “Aguas de março“.

Line up :
Verioca : violão, voz, cavaquinho
Aurélie : voz, pandeiro
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2017 
5 de maio - PIRACICABA (SP) - SESI - 20h
6 de maio - SOROCABA (SP) - SESI - 20h
12 de maio - RIO DE JANEIRO (RJ) SEMENTE - 20h
13 de maio - RIO DE JANEIRO - (RJ) SEMENTE - 20h
17 de maio - GOIÄNIA (GO) - TEATRO SESC CENTRO 20h 
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3 de junho - ILHA DE PAQUETÁ (RJ) - Casa das Artes - 17h
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No repertório da dupla, o choro é fundamental.
Cantando em português, em francês ou mesmo em onomatopeias, elas 
mostram com humor e virtuosidade a vitalidade dessa música além das fronteiras !
Composições inéditas e clássicos com novos arranjos compõem o repertório desse show encantado.

1. Naquele bar (Aurélie Tyszblat / Verioca Lherm)
2. Vou vivendo (Pixinguinha / Waldyr da Fonseca)
3. Choro pro zé (Guinga / Aldir Blanc) 
4. Doce de coco (Jacob do bandolim / Herminio Bello de Carvalho)
5. Choro sorrindo (Verioca Lherm)
6. Conversa de botequim (Noël rosa / Vadico)
7. Benzinho (Jacob do Bandolim / Herminio Bello de Carvalho) 
8. Ingênuo (Pixinguinha / Paulo Cesar Pinheiro) 
9. Odeon (Ernesto Nazareth / Vinicius de Moraes / Georges Moustaki)
10. Reconciliação (Aurélie Tyszblat / Verioca Lherm)
11. Pas à pas (Aurélie Tyszblat / Verioca Lherm) 
12. Cabrochinha (Mauricio Carrilho / Paulo Cesar Pinheiro)
13. Apanhei-te cavaquinho (Ernesto Nazareth / Darci Oliveira / Benedito Lacerda)

Repertório (Duração : 1h) : 

Release do show
Choro en-cantado

Esse show já foi apresentado no : Festival de 
choro de Paris (2013), Sesc Ipiranga (São 
Paulo), Projeto “Sesc Chorinho e Samba na 
Praça“ (Belo Horizonte) ...

Aurélie  Verioca&

Line up :
Verioca : violão, voz, cavaquinho
Aurélie : voz, pandeiro

2017 
24 de maio - RIO DE JANEIRO (RJ) - Casa do Choro - 19h

Assistem no youtube : 
https://youtu.be/oa4e4n0HZeY 
Aurélie & Verioca cantando a versão 
bilingue inédita de “Odeon“ (Ernesto Naza-
reth / Vinicius de Moraes / Georges Mous-
taki)



O encontro das duas francesas Aurélie Tyszblat e Véronique Lherm aconteceu graças ao amor delas pelas 
músicas brasileiras. Todas as boas músicas, brasileiras, como elas gostam de especificar : do samba até 
o baião passando pela bossa nova, o maracatu ou ritmos mais africanos. 

Os seus compositores prediletos são Nelson Cavaquinho, Dona Ivone Lara, Tom Jobim, Chico Buarque, 
Dori Caymmi, Joyce, Gismonti, Guinga… 

Em 2007, começam a elaborar um repertório dedicado a obra de Guinga. Nesta época, Verioca já tinha 
lançado dois discos solo, gravando sozinha todos os instrumentos (violão, cavaquinho, pandeiro, surdo, 
caixa de fósforo...)

Conhecendo Aurélie, ela encontrou a sua letrista. E assim começou a aventura do primeiro disco da dupla. 
Produzido de uma forma independente e artesanal (Aurélie também brinca de produtora quando ela não 
canta), Além des nuages foi gravado no Brasil e na França com a participação de convidados muito espe-
ciais tal como o próprio Guinga, Philippe Baden Powell, Paula Santoro, Marcelo Pretto, Casuarina, Rafaël 
Vernet, Aline Gonçalves, Khalid Kouhen, Osman Martins, Pierrick Hardy...

Desde 2011, Aurélie & Verioca fizeram mais de 200 shows na França e 6 turnês no Brasil em 2012, 2013, 
2014, 2015 e 2016. Os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, acolheram com muito entu-
siasmo e alegria os shows que o duo fez em lugares tais como o Museu de Artes e Ofícios ou o Sesc Pal-
ladium em BH,  o Centro Cultural Carioca e  o Sesc Tijuca no Rio de Janeiro, Sesc Ipiranga, Sesc Osasco, 
Sesc São Carlos em São Paulo. No palco, elas já convidaram as cantoras Fabiana Cozza, Paula Santoro, 
Joyce Moreno, o compositor Guinga.

Em 2014, a dupla foi convidada para participar do último disco do compositor Paulistano Eduardo Gudin 
com o seu grupo “Notícias dum Brasil“ O disco nomeado no Grammy Latino e que conta com a faixa 
“Outro cais“, uma parceria de Gudin com o letrista J. C. Costa Netto e a Aurélie, autor da versão francesa 
intitulada “Un autre quai“.

Em dezembro de 2016, a dupla fez a sua primeira turnê em Portugal, seduzindo um público exigente em 
Lisboa, Porto e Coimbra. 
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Biografia

Outros passos:

Misturando as músicas dos dois discos, 
“Além des nuages“ e “Pas à pas“, Aurélie 
& Verioca criaram um show acessível para 
crianças. Intitulado Andando, esse show 
será apresentado na França entre 2014 e 
2017 para mais de 24.000 crianças entre 
6 e 11 anos de idade, divulgando assim 
a música brasileira para o jovem público 
francês.

Aurélie  Verioca&



Aurélie & Verioca convida-
das de Fernando Mansur no 
programa “Papos e canções“ 
da radio MPB FM.

“A música brasileira criativa viaja bem. E se 
instala com suas embaixadas pelo mundo, 
com seus representantes de outras terras, 
que se identificam de tal forma que chegam 
a criar linguagem própria, numa língua que 
não é originalmente a sua. É o caso destas 
duas francesinhas maravilhosas, Aurélie e 
Vérioca, cheias de uma musicalidade que 

Press Review (Trechos)

vai muito além do cover,  
mas cria e recria com 
autoridade e entendi-
mento pleno. Estas duas 
são um orgulho, e uma 
ponte entre a França e o 
Brasil!“
Joyce Moreno



Aurélie & Verioca participam do programa TV Estúdio I, cantando a versão francesa 
de “Canto de Ossanha“ e “Reconciliação“ 01.05.2012
Para assistir, acesse www.youtube.com/aurelieverioca

VEJA - Belo Horizonte - Minas Gerais - Abril 2013 
“É comovente notar como elas realmente gostam da sonoridade da música  
brasileira e souberam usar isso a seu favor. Ousadas, arriscam-se em ritmos em 
que outros gringos já escorregaram, como samba, bossa nova, choro e baião.“

Luiz Fernando Viana - O GLOBO - Rio de Janeiro - 15/05/2012 
“O trabalho é original, pois não consiste ém mais duas estrangeiras cantando 
sucessos brasileiros.“

Ailton Magioli - ESTADO DE MINAS - Minas Gerais - 15/05/2012 
“Aurélie Tyszblat, de 37 anos, e Verioca Lherm, de 50, são prova de que tem 
francesa não só no samba, mas em toda MPB.“

Daniel Barbosa - O Tempo - Minas Gerais - 15/05/2012 :
“Um feliz encontro entre duas francesas, mediado pela paixão que nutrem pela 
música brasileira, resultou no show que o publico do Belo Horizonte poderá 
conferir hoje pelo projeto Oficio da Música, no Museu de Artes e Oficios“

Cinthya Oliveira - Hoje em dia - Belo Horizonte 15/05/2012
“Impossivel ouvir o CD “Além des nuages“ e não sentir um agradavel 
estranhamento“

Aurélie & Verioca no programa TV Agenda da Rede Minas, com Paula Santoro. 
14.05.2012
Para assistir, acesse www.youtube.com/aurelieverioca

Aurélie & Verioca convidadas do programa TV da Daniela Zuppo para uma meia 
hora de entrevista na BH News.18.05.2012. 
Para assistir, acesse www.youtube.com/aurelieverioca

QUE TAL PARIS? - France - Novembro 2012 
“Cantando tanto em português, como em francês, Aurélie brinca com as sonori-
dades das linguas e Verioca, por sua vez, vai tecendo no violão melodias inspira-
das, verdadeiros tesoros.“

MONDOMIX - France - Novembro 2012
“A cada faixa, entre choros, bossa, sambas e baladas, elas apreendem em can-
ções e em contrapontos, este ponto costurado entre os dois países, deixam suas 
saudades, seus sonhos e seus amores numa língua ‘nouvelle vague’ que vagueia 
alegremente do francês ao português.

Luigi ELONGUI - AMINA - France - Novembro 2012 
“Uma brisa fresca, um cd a consumir sem moderação, numa só respiração.“

E nas rádios...

E nas TVs...

na mídiaAurélie  Verioca&



“Nunca vi, ou melhor, ouvi duas artistas estrangeiras executarem com tamanha perfeição e naturalidade
a música brasileira, nem o Stan Gets na época da Bossa Nova.“

Mario André, 
músico e produtor do programa “Canto da Alma Latina“ da Rádio Roquette Pinto RJ

“Os matizes franco-brasileiros da obra literomusical de Aurélie e Verioca desconhecem fronteiras... Reúnem 
no caldeirão intercontinental da diversidade seletas especiarias das culturas sul-americana, europeia e afro. 
Demonstram, mediante recursos cênicos e onomatopaicos, que o espaço-tempo das canções pode ser apátrida 
(universal). Ao interagir com o molejo poliglota de seus tambores e cordas (vocais e dedilhadas) embarquei 
nesse recanto (lugar extralinguístico), refém da emoção e além des nuages...“

Carlos Walter,
músico, escritor e jurista, Belo Horizonte, Minas Gerais

Aurélie e Verioca passaram do outro lado do espelho. Elas não são mais nem totalmente francesas, nem total-
mente brasileiras. Elas são bem mais do que a adição de duas culturas. Não se enganem. 
Vamos lá, agucem os ouvidos. Escutem...
O que ecoa ou sussurra, que bate ou acalenta, que ritma ou acaricia, que amolda ou ilumina, é musica, de 
verdade, das entranhas, é pimenta e mel, homem e mulher, risada e suspiro. Não há nada usurpado. Podem 
roçar, nada se desfaz. 
Tudo corre tranquilamente no jogo, na batida, no balanço. Jogo de palavras e de notas, batida de samba, 
balanço da bossa.
Aurélie et Verioca são uma ponte aérea, um rio subterrâneo que une o Brasil e a França. Elas não são filhas de 
duas nações, e sim, como escrevia Cendrars, cidadãs do mundo, cuja música é o hino, livre e sem fronteiras.

Jean-Paul Delfino,
novelista francês  

“Foi maravilhoso o show ! Não posso deixar de agradecer os bons momentos que proporcionaram com a 
música sublime e deliciosa que fazem. A música “Reconciliação“ é de chorar de tão linda. É incrível saber o 
que vocês, duas francesas, fazem pela música brasileira. Parabéns, muita saúde e sucesso para continuar esse 
bellissimo trabalho.“

Frederico Andrade,
Belo Horizonte

“Um pouco de lágrima cabe bem em qualquer receita de choro. 
Junte-se a isso o requinte francês e pronto: meu Cristo Redentor, à sombra da Torre Eiffel, tira férias do Corcovado. 
Aurélie e Verioca compuseram ‘Reconciliação’, um hino que redime a tudo e a todos. De tão lindo é como se 
trouxesse de volta esse carioca que matava aula em Paris...  
O Rio agradece.”

Guinga

Eles falam...

A música brasileira criativa viaja bem. E se instala com suas embaixadas pelo mundo, com seus represen-
tantes de outras terras, que se identificam de tal forma que chegam a criar linguagem própria, numa língua 
que não é originalmente a sua. É o caso destas duas francesinhas maravilhosas, Aurélie e Vérioca, cheias 
de uma musicalidade que vai muito além do cover, mas cria e recria com autoridade e entendimento pleno. 
Estas duas são um orgulho, e uma ponte entre a França e o Brasil!

Joyce Moreno

Aurélie  Verioca&



Do lado brasileiro Aurélie e Verioca convidaram uma mulher que elas consideram como muito 
inspiradora : Joyce Moreno. A compositora carioca se considera fã da dupla e se encantou pelo 
projeto, chegando mesmo a aceitar o desafio de cantar em francês a letra que Aurélie escreveu 
para uma música instrumental de sua autoria, chamada “For Hall“. A música virou Chocolat for 
(H)all, uma canção em forma de despedida temporária do trio ao chocolate sem o qual “a vida 
tem muito menos gosto“. E se for cacau brasileiro e confeitaria francesa, sem dúvida !

Um outro destaque do disco é a versão francesa da obra prima do compositor carioca 
Egberto Gismonti : Lôro que virou em francês À la dérive (À deriva). Nesta música, a dupla 
conseguiu criar uma paisagem inédita, um sonho de vai e vem feito ondas com a virtuosidade 
do arranjo da Verioca no violão, a emoção sofisticada da voz da Aurélie e a percussão telúrica 
de Zé Luis Nascimento (percussionista que acompanha a cantora franco-cabo-verdiana da 
Mayra Andrade)

Para acompanhar o seu choro em francês chamado Pas à pas (passo a passo) as duas chama-
ram os seus amigos mineiros do grupo Flor de Abacate. Os cinco músicos do melhor grupo 
de choro de Belo Horizonte toparam com alegria e inspiração fazer parte da aventura. Marcos 
Flávio no trombone, Sílvio Carlos no violão de 7, Ramon Braga no pandeiro, Dudu Braga 
no cavaquinho, Rubim do Bandolim. Esse choro em francês ficou tão lindo que deu título ao 
disco e ganhou até um vídeo com dançarinos de gafieira nas ladeiras de Montmartre em Paris 
(o Isnard Manso e a Paulinha Leal, diretores de duas das maiores escolas de dança do Rio de 
Janeiro fizeram a viagem só para participar do vídeo !)

Release do CD

Pas à pas

Para assistir o vídeo de “Pas à pas“  
(Mais de 650.000 Visualizações) 

acesse :
http://youtu.be/W7dk0HTeWaY

Três anos de gestação e um ano de produção foram necessários para finalizar esse 
disco. Gravado em Paris, no Rio, em Belo Horizonte, na Bretagne e em São Paulo, ele 
tem o sabor do mundo da dupla : profundamente franco-brasileiro. 

2015
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Pesquisando no que a música brasileira tem de melhor, Aurélie escreveu uma versão francesa 
da música “O tempo de um samba“, do compositor e violonista paulistano Swami Jr. Le temps 
d’un samba, na nova versão com o segundo violão do próprio Swami, cria mais uma ponte cor de 
nuvens entre o samba daqui e le samba de là. 

Para produzir as músicas Ma voix e No caminho do mar, a dupla não precisou de nada... Nada 
mais do que o ar e o vento leve que assovia para os pássaros com quem a Verioca sabe falar. 
Canções sussurradas para viagens íntimas.

Num ambiente aconchegante, a música De novo viaja do lado do Oriente, com a flauta africana 
e a sanza de Thomas Vahle (músico de Mory Kanté) e a percussão de Stéphane Edouard (fiel 
percussionista da banda mítica de jazz fusão francesa “Sixun“)

Nas faixas 5 e 8 do disco, o cello do Médéric Bourgue carrega uma sonoridade nova, saudosa em 
À tout ce qui nous lie, e cheia de raiva em Mas pra que.

Na faixa 10, chegamos ao Nordeste do Brasil, com um baião em forma de pesadelo feliz. 
A melodia escrita por Verioca inspirou Aurélie a escrever uma cavalgada fantástica, onde todas 
as figuras dos contos de fadas e outras personagens da mitologia poderiam se encontrar no seu 
travesseiro. Sereias, bruxas, cavalos e elfos se juntaram nesse Rêve en baião (sonho em baião) 
que também conta com a participação de Zé Luis Nascimento.

Finalmente, o disco termina com muita alegria no samba. O primeiro chamado Hoje ! conta com 
a preciosissima participação do Luís Filipe de Lima, arranjador de todos os musicais brasileiros 
dos últimos anos e que, para a ocasião, faz um duo com o cavaquinista virtuosa Osman Martins, 
paulistano radicado na Bélgica e amigo da dupla. 
O segundo samba, que tem por nome Naquele bar começa tímido e vira festa com o lindo 
bandolim de Marco Ruviaro, também paulistano mas radicado na Itália, e a flauta de uma outra 
francesa apaixonada pelo Brasil : Cléa Thomasset. 

1 Pas à pas   (Verioca Lherm/Aurélie Tyszblat)    04:11
2 Le temps d’un samba (Swami Jr./Aurélie Tyszblat)    03:59
3 No caminho do mar (Verioca Lherm/Aurélie Tyszblat)  04:45
4 À la dérive (Lôro) (Egberto Gismonti/Aurélie Tyszblat)   04:17
5 Mas pra quê (Verioca Lherm/Aurélie Tyszblat)    04:07
6 Ma voix (Verioca Lherm/Aurélie Tyszblat)      03:59
7 Chocolat for (H)all (Joyce Moreno/Aurélie Tyszblat)    03:22 
8 À tout ce qui nous lie (Verioca Lherm/Aurélie Tyszblat)  03:41
9 De novo (Verioca Lherm / Aurélie Tyszblat)      04:16
10 Rêve en baião (Verioca Lherm / Aurélie Tyszblat)  05:30
11 Hoje ! (Verioca Lherm / Aurélie Tyszblat)      03:47
12 Naquele bar (Verioca Lherm / Aurélie Tyszblat)     03:35


