
Beth is currently in production in Brazil of her new album, “Between Worlds” 
as a follow up to her successful preview album “Luz”. 
 
...]"Beth é uma das melhores revelações dos últimos tempos, intérprete 
consciente de jazz e música brasileira moderna." JOSÉ DOMINGOS 
RAFFAELLI, O Globo 
 
 
"[...] A Beth canta bonito, canta forte, canta pra fora e toca lá dentro da 
gente." HEITOR T.P. (ex-guitarrista do grupo Simply Red) 
 
 
"[...] Ela é uma das melhores cantoras que eu tive o privilégio de ouvir. Não 
importa que eu não fale uma só palavra de português, na voz dela eu sinto 
seu calor, honestidade e paixão." BIBI GREEN (coordenadora de produção 
de Marcus Miller) 
 
 
"[...] Entre as muitas qualidades que ela possui o que me impressiona, 
especialmente, é a beleza tímbrica de sua voz. Ela é uma das raras cantoras 
brasileiras que, mesmo dona de uma maravilhosa técnica vocal, nos faz 
sentir como se o "cantar" fosse realmente a coisa mais natural do mundo. 
Afinação impecável, ela divide a palavra com a propriedade das grandes 
cantoras internacionais." MARCO PEREIRA (violonista) 
 
 
"[...] Sua voz soa como um instrumento super afinado, com interpretações 
sempre cheias de emoção, novas idéias e improvisações altamente musicais. 
Sou fã da Beth Bruno (eu e os músicos do Rio!)." LEO GANDELMAN 
(saxofonista) 
 
 
"[...] Todo músico sabe que seu primeiro instrumento é a própria voz, mas 
para utilizá-la como tal, é necessário grande dose de talento e dedicação. 
Beth Bruno faz isso com uma naturalidade impressionante, comparável aos 
grandes instrumentistas. Isso, sem dúvida, a torna uma das melhores 
cantoras com quem tive o prazer de trabalhar." NICO ASSUMPÇÃO (baixista) 
 
 
"Conheço Beth Bruno tempo suficiente para cobrar de nós dois um disco à 
altura da minha experiência e do talento dela. Fico feliz que nossas viagens 
fonográficas tenham se cruzado numa estação MAYRTON BAHIA (produtor 
fonográfico) 
 
 
Título: Essa voz vai te manter aquecido! Sinta uma sensação de amor íntimo, 
com essa performance tipicamente brasileira, sul-americana ou "Bethiana"... , 
entre nesse clima íntimo e "blue". 
 
 



“... Não, eu não entendo a letra, mas isso realmente importa? Essa música te 
faz descobrir o sentido das palavras, através de uma emocional voz feminina, 
excelente a tal ponto, que eu me recuso a descrevê-la... Alguns podem amá-
la, outros não...! Pequena, até mínima dose de arranjo, para aqueles que 
sempre estão interessados em algo novo, em ouvir grandes músicas e lindas 
canções de toda parte do mundo! Beth Bruno te conduz através de uma 
sensação sonora sul-americana, e também te mantém calorosamente 
envolvido ao mesmo tempo em melancolia e ensolarada imaginação... E 
integração emocional! Entre e descubra, vai valer a pena! É 
maravilhoso!Strehl (Strehl Music) 
 
No, I don..t understand her lyrics - but does it really matter??? these songs let 
you discover the words through an emotional female voice performance, 
which is really outstanding in a way I deny to describe ... some may love it - 
others don..t ...! tiny tender minimal arranged song footage for those who are 
always interested to be into something new, to hear BIG music GREAT songs 
from anywhere! BETH BRUNO leads you through a Southamerican 
soundworld and she keeps you warm embraced with blue or sunny 
imagination...emotional integration! come in and find out - it..s worth it !!! 
 
SLIPPIN .. AND SLIDING - FEEL INTIMATE LOVE PERFORMED TYPICAL 
BRASILIAN, SOUTHAMERICAN OR " BETHICAN "... STEP INTO ANOTHER 
GREAT SONG - WAVES OF "BLUE" ! great!!!(Strehl Music) 
 
 
 
 
RISING STAR CLIMBS MYSPACE STRATOSPHERE "Brazilian recording 
artist Beth Bruno's page offers a variety of great songs and sensitive, nuanced 
vocal performances. "Noite de Sao Joao" is suitably sultry. To the jazzy 
"Goodbye Pork Pie Hat," Bruno brings a bit of Billie Holiday silkiness. There's 
a gorgeous, old-fashioned lilt to "Rainbow's End." PAUL FREEMAN - EAST 
BAY DAILY NEWS	


