Yasmini Vargas – Soprano

Yasmini Vargas se formou em Canto Lírico pela UFRGS e é pós-graduanda em
Ensino do Canto, e atua amplamente na area popular e erudita. Iniciou seus estudos
musicais ainda jovem, cantando nos coros infantis da Ulbra, e posteriormente fazendo
parte de outros grupos institucionais, como quartetos e quintetos vocais e coros
juvenis.
Desde 2002, atua amplamente em eventos na região metropolitana e no interior do
estado, em festas particulares e eventos empresariais.
A partir de 2005, ingressou no mercado de pequenos grupos musicais,
integrando o elenco de “Se essa rua fosse minha” (2005), “Rádio Ternura” (2006), e
“Musical Saudade” (2009). Em dezembro de 2007, formou-se em música pela
Faculdades EST, sendo lá orientada pela profª Ruth Kratochvil (UFRGS) e ficando sob
a orientação de Vanessa Longoni, Ganhadora do Prêmio Assorianos de Música na
categoria Intérprete de 2008. Iniciou sua graduação em Música pela UFRGS em 2009.
No âmbito da música erudita, faz parte do projeto “Ópera na UFRGS” na
montagem de “Orfeu” de Monteverdi no papel de Proserpina. Também interpretou
“Vallenciene” e posteriormente “Hanna Glawary” no elenco da ópera “A Viúva Alegre”,
realizado em Londrina/PR. Como solista, executou a obra “Vesperae Solennes de
Confessore” de Mozart, sob a regência de Sérgio Assupção(SP). Participou de
concertos do Natal Luz de Gramado em 2013 e 2014.
Yasmini participa regularmente de masterclasses tendo a orientação de nomes
como Linus Lerner (BRA/EUA), Carla Maffioletti (BRA/HOL), William Dwight Coleman
(EUA) entre outros.
Atualmente, faz parte do TangoTrio; grupo que traz em seu repertório desde o
tango tradicional de Carlos Gardel até o Nuevo Tango de Astor Piazolla; e do projeto
“Muses”, que mostra de forma didática e divertida através de um repertório de canto
lírico bem escolhido e bem feito as diferenças entre as vozes de soprano leggero, e
soprano lírico. É integrante do grupo vocal “TAKT” sob a regência de Tiago Flores.
Integra a classe dos alunos do professor Carlos Rodriguez (Bra/Hol). Sua próxima
ópera será “ A Bela e Fiel Ariadne” de Conradi, á convite da Direção do Instituto de
Artes da UFRGS.
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Youtube: https://www.youtube.com/user/mini19421
yasmini_vargas@hotmail.com
(51) 81737304

