Gryssel Ramírez
is een veelzijdige zangeres/vertolkster binnen
Puertoricaanse en Latijns Amerikaanse muziek.
Ze heeft privélessen genomen bij Jacqueline
Jarret op het Conservatorium van Hartford,
Connecticut. Solfège bij Chai-Lun Yen en Susan
Clarke op de „HARTT School of Music‟op de
Universiteit van Hartford, CT, en bij de bekende
jazz zangeres Millie Bermejo, docent op de
„Berklee School of Music‟ te Boston , MA.
Gryssel Ramírez gaf concerten onder leiding van
bekende dirigenten zoals Ray Santos, William
Sánchez, Ray Gonzáles, Elías Lopés, Edward
Cummines, chef dirigent van het Symfonie
Orkest van Hartford, CT en in 2 door Emilio
Morales op het „XVII Festival Internacional del
Bolero‟ in het Karl Marx Theater in Havana,
Cuba. En in 2010 verleende ze haar medewerking
aan het Carnaval van San Lorenzo onder leiding van pianist Martin Nieves.
Gryssel maakte deel uit van het Koor van het Symfonie Orkest van Hartford, CT met een
repertoire uit Broadway shows. Als soliste zong ze bij salsa orkesten, folklorische- en Latijns
Amerikaanse muziekgroepen. Ze nam deel aan Festivals OTI waar ze zich duidelijk
onderscheidde door haar vertolkingen van liedjes van grote Puerto Ricaanse componisten en
de Cubaanse componiste Bertha Angélica Alonso.
Ze heeft opgetreden in het bekende Wadsworth Athenaeum in Hartford, CT, in het „La Mama
Theater‟, een van de beste „off-Broadway‟theaters in New York, en in Boston , Ma in het
musical „¿Dónde estás? van het „Judy Dworin Perfomance Ensemble‟, een productie van
META ARTS. Ze deelde het podium met componist en zangeres Mimi Ibarra, de zangers
Anthony Cruz, Andy Montañez en Ismael Miranda. Met de gerenommeerde Puerto Ricaanse
zanger en componist Danny Rivera in het Lehman College en het Newyorican Poets Café van
New York. Zo ook in nachtclubs te New York en Connecticut.
Een van de belangrijkste optredens van Gryssel was haar rol als soliste bij het
Symphony Orkest van Hartford waar zij salsa en ballads vertolkte tijdens hun zomer concert
2002 „Sounds of the City‟. Een concert waar men de verschillende muzikale tradities van de
stad Hartford ten gehore brengt. Gryssel is de eerste Puertoricaanse zangeres lichte muziek, in
New England, die uitgenodigd werd door het befaamde orkest.

In maart 2003 werd ze uitgenodigd door zanger Danny Rivera voor het speciale eerbetoon
aan de grote Puerto Ricaanse componist Don Benito de Jesús.
Zo ook produceerde ze in mei 2003e haar eigen concert „Regreso a mi Pueblo‟(terugkeer naar
mijn dorp) in San Lorenzo, Puerto Rico. Een van de andere veelbetekenende concerten vond
plaats in juni 2003 toen ze speciale gast was van zanger Danny Rivera op het „XVII Festival
Internacional del Bolero‟in het Teatro Karl Marx in Havana Cuba voor 5000 mensen,
uitgezonden via de nationale TV en zes miljoen kijkers.
Gryssel Ramírez is winnares van verschillende prijzen vanwege haar zangkwaliteiten,

interpretatie en uitstraling. Ze kreeg bovendien talloze prijzen vanwege haar uitstekende
arbeid in de samenleving, zoals de „Marí Sánchez Community Achievement Award’ te
Hartford, Connecticut. Tegenwoordig maakt ze onderdeel uit van de culturele gemeenschap
van Guavate en Cayey in Puerto Rico.
In september 2009 maakte ze een succesvolle tournee van vijf weken door Nederland met
„Bohemia del Alma‟ olv. May Peters . Ze treedt nu op tijdens Bohemias (bedrijven, familie‟s
en concerten)
Onlangs verscheen haar nieuwste cd uit, die een coproductie is met de bekende trompettist
Julito Alvarado.
In het begin 2010 was ze te gast op het gala van de “Make a Wish Foundation” in San Juan Puerto Rico. Ze trad daar op met Ismael Miranda, Danny Rivera, Andy Montanez y fue
invitada a participaren la actividad pro-fondos de Foundation” de calidad como Alberto
Carrión, Chucho Avellanet, Cucco Pena, Lou Briel, Nydia Caro, etc.

Meer info: coquipromotions@gmail.com

