
Júlia Vasconcelos Abdalla é apaixonada por flauta doce. Filha 
dos músicos Thiago e Gabriela Abdalla, conquistou em 2015 o 
2º lugar no concurso Open Recorder Days (Amsterdã). Júlia 
tinha, então, apenas 7 anos e concorreu na categoria que vai de 
7 a 11 anos. Neste concurso, ela foi acompanhada pelo seu pai 
em uma apresentação no Conservatório de Amsterdã. Júlia 
estuda flauta doce com Renata Pereira e já se apresentou em 
diversos espaços incluindo a Fundação Carlos Chagas, Colégio Dante Alighieri, 
Livraria Nove Sete, Igreja Sanctus Bonifatius, Colégio São Luís, Teatro Pyndorama e 
outros. Participou do Coral Palavra Cantada, apresentando-se no teatro NET com 
Paulo Tatit e Sandra Peres. Participou da gravação de um CD para a Secretaria do 
Estado de São Paulo aos 5 anos. 
 
A proposta do duo Abdalla (Júlia e Thiago) é desenvolver um repertório que vai da 
música antiga à contemporânea, incluindo tanto a música popular como a erudita. 
Júlia e Thiago Abdalla têm se apresentado regularmente em diversos eventos 
artísticos e culturais no Brasil, tendo recebido elogios da crítica especializada.  
 
 

Vídeos 
 

5 miniaturas brasileiras - Villani-Côrtes 
https://www.youtube.com/watch?v=DMka5g2J4kA 
 
Dois movimentos da Sonata em Fá Maior de G.F.Handel. 
https://www.youtube.com/watch?v=XtX0FWVF4Wg 
 

 
Programas de televisão 

 
“Um toque de Classe – especial flauta doce”: 
https://www.youtube.com/watch?v=OyBTtzTmVuc 
 
Entrevista no programa “Santa Receita” 
https://www.youtube.com/watch?v=IEsxWibmKjk 
 



Matérias em jornais 
 

Folha de São Paulo: “Flautista brasileira de 7 anos fica em 2º em 
concurso na Holanda” 
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2015/05/1631632-flautista-brasileira-de-7-anos-fica-em-2-em-concurso-na-holanda-assista.shtml 
  
Folha de São Paulo: “Flautista de 7 anos será a competidora mais nova 
de concurso na Holanda” 
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2015/05/1626072-flautista-de-7-anos-sera-a-
unica-brasileira-em-concurso-na-holanda.shtml   
O Povo online: “Flautista brasileira de 7 anos tira segundo lugar em 
concurso na Holanda” 
http://www.opovo.com.br/app/maisnoticias/brasil/2015/05/21/noticiasbrasil,3441332/fl
autista-brasileira-de-7-anos-tira-segundo-lugar-em-concurso-na-holan.shtml   
Diário de Pernambuco: “Brasileira de 7 anos fica em segundo lugar em 
concurso de música, na Holanda” 
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2015/05/22/interna_brasil,577787/brasileira-de-7-anos-fica-em-segundo-lugar-em-concurso-de-musica-na-holanda.shtml 
  
Bahia notícias: “Brasileira de 7 anos fica em 2º lugar em concurso de 
flauta na Holanda” 
http://www.bahianoticias.com.br/app/imprime.php?tabela=entretenimento_noticias&c
od=20833   


