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Nascida em São João de Meriti, Rio de Janeiro, em 08 de setembro de 1981, Elane Martins 
Rodrigues já sonhava em ser uma grande cantora da música nacional e deu seus primeiros 
passos aos 17 anos, quando arriscou os primeiros acordes no velho violão de sua mãe.   
  
Aos 18 anos, descobriu o dom de compor e passou a transformar suas experiências de vida 
em músicas que passeiam por sua autobiografia.   
  
Com um pouco mais de experiência, a moça tímida e apaixonada por música inicia sua 
carreira em 2003, apresentando-se nos palcos da noite carioca com nome artístico Lanna 
Rodrigues, forma como sua mãe sempre a chamou desde a infância.   
  
Sua primeira grande experiência na música ocorreu no ano de 2005 ao apresentar-se para 
um público de 20 mil pessoas em um rodeio, tendo a honra de dividir o palco com a banda 
“Os Paralamas do Sucesso”.   
  
Em 2007, a jovem inicia as aulas de canto lírico e violão popular na Escola de Música Villa 
Lobos, além de formar-se em administração.   
  
Em 2008, Lanna Rodrigues lança seu primeiro CD intitulado “Marcas do Passado”, um álbum 
autoral com 13 faixas, que lhe rendeu uma vasta turnê de shows pelo Brasil.  
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om mais de 16 anos de carreira, a cantora, compositora e instrumentista, já carregava 
uma grande bagagem em sua trajetória musical de 05 álbuns lançados, sendo eles 01 

DVD e 04 CDs. O DVD As novas divas Brasileiras de 2007, gravado ao vivo no CCSP – 
Centro Cultural São Paulo, o CD Marcas do Passado lançado em 2008, o CD Coletânea 
Nuth Lounge Brazilian Music Experience de 2009, lançado nos EUA pela gravadora Water 
Music Records, em 2010, a música Folhas ao Vento de sua autoria entra no CD Festcar, 
Festival da Canção de Araucária, lançado em Curitiba pela Secretaria Municipal de Cultura 
de Araucária – PR. Em 2011, a música De Vez em Noites de sua autoria entra no CD 
coletânea News From Brazil Volume I, com lançamento simultâneo no Brasil e nos USA 
pela a gravadora Sonarts.   
  
A seriedade e a dedicação de Lanna sempre a fizeram alçar voos cada vez mais altos, e o 
reconhecimento de seu trabalho lhe deram a oportunidade de dividir o palco com grandes 
artistas da MPB como Leoni, Jerry Adriani, Isabella Tavini, Sandra de Sá, Os Paralamas do 
Sucesso, Vander Lee, Rosanah, Guilherme Arantes, entre outros.   
  
Como compositora, possui parcerias com o cantor Jerry Adriani, Luka, Gabriel Sater, Da 
Ghama, Beto Galvão, Helena Elis, Manu Santos, Junior Parente e João Pinheiro.   
  
Em 2016, Lanna participa da 6ª temporada do Reality Show The Voice Brasil e entra para o 
Time de Lulu Santos. Em meio a toda repercussão trazida pelo programa, a artista interrompe 
sua carreira para cuidar de seu marido e empresário, Jefferson Luis, que adoece devido a 
uma leucemia.   
  
Em junho de 2017, Jefferson veio a falecer e Lanna deixa sua carreira por completo para 
viver um luto que durou um ano. A artista se isola e passa para o papel todo o seu vazio e o 
transforma em canções.   
  
Em 2018, a música “Outra Vez” de Lanna Rodrigues em parceria com Beto Galvão, é 
selecionada para fazer parte da trilha sonora da novela “O Sétimo Guardião” da Rede Globo, 
pelo diretor Rogério Gomes. Desde então, a artista retoma sua carreira e volta aos palcos 
com apresentações baseadas em experiências de seu longo trabalho. Seu repertório vem 
recheado de novas composições e parcerias que mostram uma fase mais amadurecida da 
cantora, que continua executando com precisão sua música já conhecida por seu público que 
veio formando ao longo de sua trajetória.  
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