Luciana Petsold
É formada em Dança pela Academia Tereza Petsold e é profissional desde 2006 pelo SPDRJ. Luciana dá aulas de sapateado, jazz e ballet clássico na Academia Tereza Petsold e também é
professora do projeto Social Dance Viva.
Luciana é diretora artística na modalidade Sapateado pelo Sindicato dos Profissionais de
Dança do Rio de Janeiro SPD-RJ, onde também atua e é banca na formação de profissionais da
área. Ela também é jurada de dança em eventos pelo estado do Rio de Janeiro. Foi membro do Cia
Carioca de Sapateado de 2011 a 2013, dirigido por Thiago Marcelino e Leonardo Sandoval. Foi
membro também da Cia Claquettes, dirigido por Cintia Martin.
Luciana participou de festivais nacionais ganhando bolsas de estudos completas para
festivais internacionais como o DC Tap Festival e o LA Tap Festival 8 vezes. Ela foi a vencedora da
Batalha Tap in Rio, no Rio de Janeiro, em 2013, e finalista em outras no Brasil e nos EUA. Participou
do processo seletivo e foi selecionada para o projeto Jason Janas and Friends, onde participou de
um show realizado com o dançarino de sapateado americano. Também foi selecionada para
participar de coreografias para um show no Encontro dos Ritmos 2015 em SP, coreografado por
Michelle Dorrance.
Luciana é professora convidada para ministrar oficinas de sapateado em renomados cursos
no Brasil, como TAP IN RIO, Tap Workshop, Niterói Tap Day, Tap Day Academia do Tap, Copasetic
entre outros no RJ; Encontro dos Ritmos, Jacareí Tap, 2XTAP, entre outros em SP; Tap Show,
Semana do Sapateado Uai que Dança, Sapateia BH e Tap Week Brasil em MG; Joinville Dance
Campe em SC, entre muitos outros. Ganhou prêmios recentes no Festival de Dança de Joinville,
Prêmio Desterro - Festival de Florianópolis, entre outros nacionais e regionais. Ganhou prêmios e
destaques como Melhor Coreógrafa e Melhor Bailarina em Eventos Participativos.
Luciana é dançarina e um dos diretores da Tap New Generation, um encontro de
dançarinos brasileiros de vários estados brasileiros que dançam juntos. Também coreografou para
o grupo em 2016 e 2019, inclusive representando o país no DC Tap Festival com seu trabalho.
Coreografou o espetáculo de jazz “Entre Relações” para Cia Tereza Petsold e foi coreógrafa
convidada na Orquestra Brasileira de Sapateado, onde agora também é elenco, para o espetáculo

“Homo Tapiens” que estreou em Janeiro / 2020, realizado por Stella Antunes, Amalia Machado e
Tim Rescala. Luciana também é sócia / diretora da Academia Tereza Petsold e produtora do
WORKSHOP de sapateado 4XTAP.

