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Flávio Fanucchi, possui notória trajetória no cenário cultural de Ponta Grossa.
Iniciou em 1973 e iniciou seus estudos na Academia de Música Carol Ferreira,
diplomando-se em 1982 como Cantor Popular e Clássico. Profissionalizou-se em
fevereiro de 1983 na Ordem dos Músicos do Brasil como Cantor Popular e Clássico.
Em 2002 foi contratado como Solista pela Orquestra Municipal de Ponta Grossa sob
a regência do maestro Waltel Branco e desempenhou essas funções até 2004.Em
2005 cria e realiza o recital “Um Encontro com Pucinni” apresentando-o no Teatro
Marista com grande sucesso. Em 2008 ganhou uma bolsa de estudos da
Universidade de Camerino, para italiano cantado em óperas, na região Marche, na
Itália, onde permaneceu por 9 semanas e apresentou-se em bares da região
cantando música brasileira. Atualmente realiza shows de câmara com violão,
percussão e voz com os músicos Fabrício Cunha e Swolon Madureira, além de
ministrar oficinas de canto para as internas da Copiosa Redenção.

Gringo Violeiro: Violeiro e cantor com 10 anos de experiência,iniciou a carreira aos
15 anos. Atuou em bandas gaúchas, orquestras, além de trabalhos solo. Hoje, com
o nome artístico, Gringo Violeiro traz inovação para viola caipira, tocando vários
gêneros musicais e caindo no gosto do público geral, com sua versatilidade. Tem
curso em Viola Brasileira com Arnaldo Freitas, Escola de Choro Online com
Alessandro Penezzi e Aulas de Canto com Silvio Prandel e Angelita Rocha). Foi
vencedor de três festivais de música raiz, gravou com grandes nomes da música
brasileira como Moacyr Franco, Arnaldo Freitas, Marcus Biancardini, entre outros.
Também atua como professor de viola caipira e ministra palestras sobre o mesmo
tema.

Angelita Rocha: É Vocal Coach, Fonoaudióloga, tem formação em Educação Musical,
especializada em Voz, é acadêmica do curso de Musicoterapia, Cantora e professora de
canto há mais de 20 anos.

Rosângela Gesaine: cantora há mais de 20 anos, atuou nas  bandas Interprise,
New York, Memories banda show, e tem um trabalho solo com música sertaneja.


