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Cantora e compositora catarinense, Lilian descobriu na infância seu
amor pela música. Aos dez anos fez sua primeira apresentação ao
público em um concurso na escola e aos 14 anos já cantava
profissionalmente em programas de rádio e festivais.
Aos 18 anos mudou-se para Florianópolis, onde formou-se em Letras
pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2007, e foi
conquistando espaço como cantora de música popular brasileira. Em
2011, disposta a agregar ainda mais conhecimento e dedicar-se à sua
carreira, radicou-se no Rio de Janeiro.
Em 2016 Lilian viveu uma experiência que marcou sua trajetória
profissional: ela foi aprovada nas audições às cegas do The Voice Brasil
cantando Faltando um Pedaço (de Djavan) e entrou para o time de
Claudia Leitte. O reality da Globo foi a segunda participação em um concurso musical na TV - ela também integrou o
Mulheres que Brilham, do Programa Raul Gil (SBT), em 2014.
Em 2015 Lilian lançou seu primeiro álbum, ‘Motivo’, feito com o apoio de fãs a partir de financiamento coletivo
(crowdfunding). O EP foi premiado na categoria ‘Melhor Arranjador’ (André Vasconcellos) no PPM 2016 - Prêmio
Profissionais da Música, em Brasília.
Devota de Nossa Senhora Aparecida, compôs a música Prece em dezembro de 2015 quando passou por problemas
de saúde. O registro da apresentação ao vivo no Solar de Botafogo, no Rio de Janeiro, em junho de 2016, viralizou na
internet e chegou ao Padre Fábio de Melo, que pediu autorização para gravá-la em seu novo álbum, Clareou,
lançado em abril de 2017.
Em 2017 Lilian lança seu segundo disco, intitulado ‘Presente’. Produzido por Rodrigo Vidal (que já trabalhou com
grandes nomes como Maria Gadú e Roberta Sá, além de dirigir o programa Música Boa Ao Vivo, do canal
Multishow), o disco foi gravado no estúdio Casa do Mato, Rio de Janeiro, com um time de profissionais consagrados
no mercado: Dadi (baixo e guitarra), Felipe Pinaud (violões e guitarra), Rodrigo Tavares (Teclado), Cesinha (Bateria) e
Leonardo Reis (percussão). O ensaio para o álbum foi assinado pelo fotógrafo Daryan Dornelles, especialista em
clicar grandes nomes da MPB como Chico Buarque, Milton Nascimento e Ney Matogrosso.
LILIAN conta com milhares de seguidores nas redes sociais e soma mais de 2 milhões de visualizações no YouTube.
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