


BIOGRAFIA
Tamara Ferreira Fonseca, conhecida
como Tamara Angel, cresceu na cidade
de Cachoeiro de Itapemirim - ES e 
nasceu no dia 19/06/1991.
A artista começou na música bem
cedo, aos 14 anos como cover da 
cantora canadense Avril Lavigne. Na 
época Tamara fez vídeos cantando as 
músicas de Avril e lançou na internet, o 
que gerou milhares de views e 
notoriedade a menina pela semelhança
com Avril Lavigne.
Após seu talento ser notado, Tamara 
Angel começou cantando em festas de 
aniversários, pizzarias, festivais e 
programas de TV locais em sua
cidade, também em outros estados
brasileiros que ouviram falar do talento
da menina.



2010

2011
Em 2011, atuou como repórter para a 
SKYTV onde fez a cobertura de grandes
festivais como o Rock in Rio e show do 
Justin Bieber no Brasil.

2012
Em 2012, passou pelo ACESSO MTV, febre do publico teen na época e se 
apresentou cantando Sweet Child o Mine de Gun's and Roses. Tamara 
também iniciou seu trabalho como atriz para a campanha publicitária da 
operadora TIM - TREM AZUL.
Nesse ano a menina decidiu investir em suas composições autorais e lançou
seu primeiro single "OI", que acabou levando Tamara a se apresentar nos
festivais de rádio das cidades do interior de São Paulo, onde se apresentou
para públicos de até 15 mil pessoas, cantando sua própria canção.

Em 2010, Tamara participou do 
programa Jovens Talentos de Raul Gil, 
na BAND e SBT . Representou o rock 
nacional e cantou sucessos de Rita 
Lee, Cazuza, Lulu Santos e Ana 
Carolina.
A fama da menina se estendeu nas
telinhas e Tamara se mudou para São 
Paulo capital.



Em 2013 e 2014 Tamara retornou ao SBT e gravou para os programas "Famoso 
Quem?" e "Maquina da Fama" cantando músicas de Avril Lavigne e 
relembrando a época em que se destacou como cover da mesma.

2013|2014

2015
Em 2015 Tamara atuou novamente para a campanha publicitária da operadora
TIM - FAZER DIFERENTE e começou a se apresentar em festas, eventos, 
casamentos e bares da noite paulistana com sua banda e até mesmo solo (voz e 
violão).

Em 2016 Tamara recebeu o convite da secretaria da cultura de São Paulo para se 
apresentar com sua banda na 16 feira cultural LGBT. O show aconteceu no vale do 
Anhangabau em São Paulo para um público aproximado de 100 mil pessoas.

2016



Em 2017 a cantora se formou no curso
tecnico de produção musical na EMT -
Escola de música e tecnologia e junto de seu
professor Fernando Quesada, produziu e 
lançou seu primeiro album autoral de 
forma independente o CD -DESTINO. Vale 
lembrar que durantetodo o percurso de seu
trabalho musical, Tamara ja vinha lançando
singles e composições autorais para seus
fans na internet.

Seu álbum "Destino" teve destaque nas
redes de streaming e também na revista
ATREVIDA - edição 276. Onde elogiam o 
trabalho da cantora e apostam na mesma
como nova garota no PopRock nacional.

Neste mesmo ano, Tamara Angel foi
convidada a realizar o show de 
encerramento da Parada LGBT de São Paulo 
onde se apresentou para um público de 3 
milhões de pessoas no Vale do 
Anhangabau.

2017
2018
Em 2018 Tamara é destaque com o clipe
que gravou chamado 'Limites" (canção
de seu amigo e escritor Jose Luiz Tejon) 
na TV GAZETA/REDE GLOBO no 
Espirito Santo e TVZ do canal 
multishow.

Também atuou para a campanha
publicitaria da marca eQlibri , se 
apresentou na Parada LGBT do Rio de 
Janeiro no Trio Elétrico em Copacabana 
para um público de 2.5 milhões de 
pessoas, fez um show de Tributo a Rita 
Lee na virada Cultural Paulista e teve
sua primeira apresentação na Rede 
Globo de televisão, onde Tamara entrou
para o programa THE VOICE BRASIL, 
escolhida por Lulu Santos para 
permanecer e se apresentar até a fase
das batalhas.



Em 2019 Tamara Angel atuou para a 
campanha do aplicativo WAZE e recebeu o 
convite para se apresentar e palestrar no 
Japão. A menina se apresentou em duas
cidades japonesas onde conquistou fãs e 
amigos.
Retornando ao Brasil Tamara recebeu o 
convite do cantor Roberto Carlos e sua equipe
para prestigiar o show do mesmo em São 
Paulo. Após o show, Tamara se encontrou com 
o Rei e apresentou suas canções ao mesmo
em seu estúdio na URCA - RJ.

2019

2020
Em 2020, no inicio do ano, nossa
estrela abriu o show da banda Melim e 
da banda gringa Maroon5, no estádio
Allianz Parque a convite da banda
Jackfast.
No período de pandemia, nossa artista
não ficou parada e realizou LIVES com 
sua banda para marcas e empresas, 
como Shopping D (zona norte de São 
Paulo) e secretaria da cultura do estado
de São Paulo Capital.
Angel também fez campanhas
publicitárias para a faculdade ESEG, 
Havaíanas, Rappi e Converse.



FOTOS

www.TamaraAngel.com.br

REDES SOCIAIS
WWW.INSTAGRAM.COM/TAMARAANGELOFICIAL - 50.000 MIL SEGUIDORES

WWW.FACEBOOK.COM/BANDATAMARAANGEL - 22.000 MIL SEGUIDORES

WWW.TWITTER.COM/TAMARAANGEL - 12.000 MIL SEGUIDORES

WWW.YOUTUBE.COM/TAMARAANGEL - 11.000 MIL INSCRITOS

http://WWW.INSTAGRAM.COM/TAMARAANGELOFICIAL
http://WWW.FACEBOOK.COM/BANDATAMARAANGEL
http://WWW.TWITTER.COM/TAMARAANGEL
http://WWW.YOUTUBE.COM/TAMARAANGEL


DISCOGRAFIA

CD Destino (2017) SINGLE Estava Lá (2018)SINGLE – Limites (2017)



O SHOW
Com um repertório extenso do melhor do pop, rock, Folk, country, dance e 
sertanejo nacional e internacional, Tamara Angel & Banda se apresentam em
festivais, corporativos, casamentos e mais!
A cantora é conhecida por sua participação no The Voice Brasil!
Acompanhada por um time experiente, o show entrega uma energia alto astral e 
muito animada, além de se encaixar em formatos: SOLO, DUO, TRIO e/ou BANDA!
O time se apresenta nos melhores points de São Paulo, como: Tatu Bola, Caffe di 
Marzio, Boteco Boa Praça, Hotel Transamérica, Coco Bambu, Quintal do Espeto e 
outros!

AGENDA: WWW.INSTAGRAM.COM/BANDATAMARAANGEL



RIDER TÉCNICO
Classificação: LIVRE

SHOW FORMATO SOLO ( VOZ E VIOLÃO)

Violão Cabos
Pedestal Cadeira
Microfone Mesa de Som
Retorno P.A

SHOW FORMATO DUO 

Violão Cabos Retorno 2
Pedestal Cadeira Bateria Eletrônica
Microfone Mesa de Som Pedestal 2
Retorno P.A Mic. 2 Backing Vocal



RIDER TÉCNICO
Classificação: LIVRE

SHOW FORMATO TRIO SHOW FORMATO BANDA 

Violão Cabos Bateria Eletronica Baixo
Pedestal Mesa de som Pedestal 2 Pedestal 3
Microfone P.A Mic. 2 Backing V.  Mic. 3 Backing V.
Retornos Cabeçote Baixo

Violão Cabos Bateria Eletronica Baixo
Pedestal Mesa de som Pedestal 2 Pedestal 3
Microfone P.A Mic. 2 Backing V.  Mic. 3 Backing V.
Retornos Cabeçote Baixo Teclado



CONTATO:
(11) 97772-8523 (wpp)

contato@tamaraangel.com.br

mailto:contato@tamaraangel.com.br

