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Ana & Eric
Após anos se apresentando juntos, em projetos de Folk e Bossa Nova, Ana Luísa Ramos e Eric Taylor Escudero criam um show que une o 
melhor dos dois mundos. 
A parceria se iniciou com a participação de Ana Luísa nos trabalhos solos de Escudero, que tradicionalmente apresentam um sonoridade 
e estética ligada ao Indie Folk. No ano de 2016, Ana Luísa lançou seu álbum de estreia “Um”, que apresenta canções originais escritas por 
Eric e releituras de grandes canções da música brasileira e do Jazz. 

Após o lançamento de diferentes singles, e diversas apresentações pelo Brasil, Dinamarca, Áustria, Portugal e Escócia, os músicos 
decidiram criar uma apresentação que une Folk, MPB e Bossa Nova em um único show com composições originais e releituras, em inglês 
e português.

Sobre a idéia de criar o projeto “Ana & Eric”, Ana Luísa diz: “Foi uma decisão muito natural. É a extensão do que sempre fizemos em 
projetos teoricamente separados; mas que sempre tiveram nossa parceria como ponto em comum.”

De acordo com Eric, o projeto é “a oportunidade de apresentar um repertório que une estéticas que dialogam entre si, mas que costumam 
ser vistos como gêneros distintos e de certa forma distantes. O Folk influenciado pela produção Britânica e Americana, e a música 
tradicionalmente brasileira, tem muito em comum não só nos temas abordados, mas também na estética e instrumentação. É exatamen-
te essa proximidade que nosso projeto busca explorar.”

O espetáculo Eric & Ana será apresentado neste ano em diferentes cidades e países. A turnê por Portugal se inicia no dia 25 de Maio com 
a apresentação na premiação: Prêmio Literário Glória de Sant’Anna



Eric Taylor Escudero nasceu em São Paulo no fim dos anos 80. 
Crescendo em uma casa repleta de rock dos anos 60 e 70 ao 
folk, Eric logo começou a compor suas próprias canções. Após
tocar em diversas bandas de rock paulistanas, o músico 
decidiu se lançar em carreira solo. Com influências que vão do 
britpop e indie rock ao folk, country e pós rock, o músico já 
lançou, 3 Eps além de seu álbum de estreia “We Were Young 
and It Was Morning”: “Lines We Wrote in Spring(2010)” 
“Northern Lights or Summer Skies (2011)” e “Big City Lights 
(2012)”.  
 

O Músico

O seu trabalho é bastante focado nas letras, que evocam os 
mais diversos temas, desde a vida nas cidades, às mudanças 
das estações, de forma mais surreal ou objetiva, mas sempre 
de forma poética e singular. 

O lançamento de “We Were Young and It Was Morning” foi 
seguido pelo lançamento de seu primeiro clipe oficial para a 
canção “We Were Young and It Was Morning – Part 1”, o qual foi 
exibido com exclusividade pelo site britânico “God Is In The TV” 
e atualmente está disponível no Youtube.

Eric Taylor Escudero tem tido destaque tanto na mídia nacional 
quanto internacional. Entre blogs e jornais, o cantor foi 
mencionado no “Metrô News”, “505 Indie”, “Tenho Mais Discos 
Que Amigos”, “Monkeybuzz”, “For Folks Sake”, “Folk Radio UK”, e 
escolhido como artista da semana pelo site americano “The 
Vinyl District” no qual o álbum We Were Young and It Was 
Morning foi descrito como “absolutamente impressionante do 
início ao fim” 
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Nascida em Ribeirão Preto e radicada em São Paulo, Ana Luísa 
Ramos vem se destacando tanto no cenário lírico quanto no 
popular. 
Com repertório que vai da música erudita ao jazz e MPB, e 
estudos no Canadá, Argentina e Áustria, a cantora possui uma 
versatilidade raramente vista e uma voz que impressiona. 

Ana Luísa Ramos

Ana Luísa vem tendo seu talento reconhecido dentro e fora do 
Brasil, sendo convidada por diversos programas de TV, entre 
eles: Grandes Manhãs (Porto Canal - Portugal), Tribuna 
Independente (Rede Vida), Fique Ligado (TV Brasil), e ser 
elogiada pelos sites Folk Radio (UK), Music for Lunch (USA), 
The Vinyl District (USA), Buzzin Music (UK), entre outros. 
Além de se apresentar na Áustria e Dinamarca ao lado do 
compositor Eric Taylor Escudero, Ana Luísa Ramos participou 
da gravação do DVD de Natal do Agnaldo Rayol em 2015 e no 
ano seguinte reali

 
Em 2017, Ana Luísa Ramos cantou no Iona Village Hall Music 
Festival, em Iona, Scotland com Eric Taylor Escudero e fez sua 
primeira tour por Portugal, cantando em Lisboa, Coimbra, Braga 
e Évora.
Em 2018 lançou o single “Waiting for the sun to come” e cantou 
no Panamá, no World Music Panama, além de diversos shows 
pela capital e interior de São Paulo.

facebook.com/analuisaramos
facebook.com/erictaylorescudero

youtube.com/analuisaramosofficial
youtube.com/erictaylorofficial


