Energia, “suingue”, romantismo e um show irresistível.
De um pequeno estúdio improvisado no porão de casa, surgiu uma das maiores revelações da música popular
brasileira dos últimos tempos, o cantor Rodrigo José. Nascido em Americana, no dia 19 de março de 1975, dia de
São José, Rodrigo é o ﬁlho mais novo de uma família de 3 irmãos.
Diferente dos irmãos, Rodrigo era apaixonado por música desde pequeno e descobriu na coleção de discos de vinil
da mãe sua maior fonte de entretenimento na época. Em uma vitrola antiga, Rodrigo já ouvia Odair José, Evaldo
Braga, Reginaldo Rossi, Paulo Sérgio, Nelson Ned entre outros grandes nomes da jovem guarda e da intitulada
música “cafona”. Anos depois, Rodrigo se envolveu com bandas de garagem locais e devido as influências
norte-americanas da sua cidade natal, lá teve a oportunidade de conhecer outros estilos como o “rock and roll”,
“blues” e o “soul” norte-americanos. Estilos que mais tarde ajudaram a moldar o jeito Rodrigo José de fazer música.
Mas a vida ainda daria voltas até que ele se encontrasse deﬁnitivamente com a música. Foi esportista e formou-se
Engenheiro Civil. Após um casamento frustrado e a morte do pai ele viveu seu momento mais complicado e
transformador. Decidido a mudar de vida e encontrar sua felicidade, abandonou tudo e mergulhou no seu sonho
musical. Trancado no porão de casa, por um período de três anos, ele experimentou sons, estilos e influencias
musicais diferentes resultando em dois álbuns inéditos: Rodrigo José Volume 1 e 2. Com arranjos cuidadosos e
cheios de “suingue” ele conseguiu transformar o que seria “brega” em “chic” criando em um novo gênero musical,
empolgante e magnético, revelando sua mensagem única e pessoal de alegria, simplicidade e amor pela
música.Tudo isso foi visto pela primeira vez na internet no videoclipe da música “Desapareça”, que possui mais de
treze milhões de visualizações reunindo as plataformas digitais Youtube e Facebook. Além disso, Rodrigo foi
indicado como uma das maiores promessas da música pela gigante Google em 2017.
No mesmo ano gravou seu primeiro DVD com um show ao vivo no belo teatro de São João da Boa Vista. No seu
lançamento em São Paulo, no teatro Bradesco, mais de mil pessoas acompanharam os maiores sucessos do cantor.
Além de suas canções autorais, Rodrigo também trouxe para o seu repertório versões poderosas e únicas de hits
matadores como “Sorria, Sorria” (Evaldo Braga), “Eu não sou cachorro não” (Waldick Soriano), “Eu Vou Tirar Você
Desse Lugar” (Odair José), “Tenho” (Sidney Magal), “Te Amo Que Mais Posso Dizer?” (Ovelha) entre outras. O
sucesso na internet levou o cantor para os principais programas de televisão entre eles: Domingão do Faustão, Altas
Horas, Encontro com Fatima Bernardes, The Noite com Danilo Gentile, Raul Gil, Programa do Porchat, Domingo
Espetacular, Jornal da Record, entre outros. Foi também capa do jornal Folha de São Paulo, além de outros jornais,
revistas, sites e portais de notícias importantes como G1, R7, Uol entre outros.
Rodrigo José deﬁne suas letras de forma direta: ”Histórias reais de amor são imperfeitas, e é sobre isso que eu
canto”. E assim, Rodrigo José continua a embalar grandes paixões e acompanhado da sua “Big Band Chic10”, ele
tem espalhado sua alegria de viver em shows contagiantes e irresistíveis para todas as idades.

