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SHEILA PATRICIA
Xira Mar e Terra

SHEILA PATRICIA, VOZ DA
NOVA CANCIÓN DE AUTORA
EN GALICIA

Sheila Patricia é unha destacada cantante e compositora galega que
conquistou miles de ouvintes tanto en España coma en
Latinoamérica e o norte de Portugal coa súa fermosa voz.
Actualmente percorre diferentes e variadas cidades presentando o
seu disco "El camino de los sueños" e o adianto do seu próximo
traballo íntegramente en galego.
 
O seu estilo orixinal e fresco é o que máis destaca desta brilante
compositora, onde apreciamos fortes imfluencias do folk, fado,  jazz
ou o folclore latinoamericano.
 
Sheila Patricia defínese no xénero "World Music" mostrando
elegancia e sensibilidade, a demáis de transmitir unha grande
enerxía nos seus concertos.
Unha viaxe de emocións e experiencias diferentes en cada momento.
 
 

Por Natalia Umpiérrez (Xornalista)

REDES SOCIAIS

Youtube.com/Sheilapgb
 
Instagram.com/Sheilapatriciamusica
 
Facebook.com/sheilapatriciamusica



NOVO SHOW, NOVOS SONS-
2020- XIRA MAR E TERRA

Sheila Patricia experimenta nos ultimos anos unha clara influéncia
do folk pero cunha fusión con sons electrónicos.
Conserva a esencia do seu acústico inicial, pero non dubida en
experimentar con estas novas texturas que a industria nos achega 
nestes case anos 20.
 
Actualmente está a gravar o seu próximo disco, producido
por ela mesma e gravado nun estudio no corazón de 
Galicia.
 
 
 
"Mar e Terra" é unha fusión do que representa
a esencia da nosa artista.
Mar polo seu constante cos loops que 
representan esa ola cíclica que mece o mar
e leva malo traendo enerxía nova.
 
Terra é a firmeza da orixe, do folclore,
das ancestras que inspiran a Sheila nas
súas novas composicións así coma nas 
cancións tradicionáis que recolle no seu
novo traballo.
 
 

Por Natalia Umpiérrez

 

CONTACTO

contacto@sheilapatricia.es
sheilapatriciaprensa@gmail.com

 
Xulia María(Mánager)
(+34)622114945
Sheila Patricia
(+34) 671720689

onde escitar a
Sheila Patricia?

https://open.spotify.com/artist
/43yJGgozMvu3b05TiEI1QE

https://music.apple.com
/es/artist/sheila-patricia/


