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Gerardo Rodrigues completou os cursos de Piano e Composição na Escola Luis António Maldo
Vedras, pelo Conservatório Nacional de Música.
Leccionou no ensino público e privado largos anos.
O seu vasto currículo inclui Direcção Musical, Músico, Compositor e Produtor.
Em 1993, fundou uma escola de música, em Torres Vedras e criou a Empresa de Produções M
Em 2000, participou, como compositor e orquestrador, no 36º Festival RTP da Canção, tendo v
canção “Sonhos Mágicos”, interpretada pela “Liana”.
Acompanhou, como músico e director musical, vários Artistas Portugueses.
Produziu e gravou álbuns para vários Artistas Nacionais.
Em 2003, envia 2 canções ao concurso mundial “Unisong”, tendo obtido excelentes criticas e o
Faz uma pausa, em Portugal, e regressa a Nova Iorque, sua cidade natal, por uns anos.
Em 2010 regressa a Portugal, onde se estabelece em Peniche, com o seu estúdio.
É Professor de Piano e Formação Musicalna Academia de Música "Stella Maris" - Peniche, des
acumula a Coordenação Pedagógica.

Estudos
- Cursos de Piano e Composição – Escola de Música Luis António Maldonado Rodrigues – Torre
Concertos
- Mais de 3000 espectáculos e concertos, desde bandas de Covers a Artistas, como músico e d
Prémios
- Vencedor, como Compositor e Orquestrador, do 36º Festival RTP da Canção/2000.
- Top 10% no concurso mundial “Unisong”/2000.
Gravações – Mais de 20 Álbuns gravados e produzidos para vários artistas.

____________________________________________________________________________

Gerardo Rodrigues graduated in Piano and Composition from the National Conservatory of Mus
lived and worked since he was 9 years old.
He taught music in public schools for 7 years and privately for 10 years. His vast resume include
accompaniment, composing and record producing.
In Europe (Portugal), he founded and managed a private Music School for 5 years and managed
(ProMusical), since 1995.
In 2000, he participated as a Songwriter and Orchestrator in the Portuguese Song Contest held
(Portuguese Public Television Station) and won first place.
Gerardo has also produced and recorded many CD's for many famous Portuguese Artists and R
Portugal), sends a song to the worldwide American Song Contest : Unisong, reaching the top 10
Being a New York native, in 2003 he finally returns to the U.S.A. to expand and be where the co
After a 7 year break from Portugal, he writes and records from his New York home & studio.
In 2010, returns to Portugal, where he has set up his Recording Studio, in Peniche.
Since 2011, he is Piano and Music Theory Instructor at "Stella Maris" Music Academy, in Penich
Coordenator.

[b]Studies[/b]
- Degree in Piano & Composition [i]National Conservatory of Music, Lisbon-Portugal[/i]
[b]Gigs & Concerts[/b]
- Played in more than 3000 from Cover Bands to Recording Artist Bands from Keyboard player t
[b]Prizes[/b]
- 1st place as Songwriter & Orquestrator in the 37th RTP Song Contest/2000 on National Televis
- Top 10% on Worldwide Song Contest Unisong/2000.
[b]Recordings[/b] - Over 20 Albums Recorded and Produced for various Artists.
"
L ATE ST NEWS

Concerto "Coral Stella Maris"

No dia 20 de Maio de 2012, foi mais um concerto do Coral Stella Maris, de Peniche, onde tenho a honra de acompanhar a piano.
Foi na Igreja Matriz de S. Miguel Arcanjo, em Queijas - Oeiras.
"Aleluia Pascal" - P. Miguel Carneiro

"May it Be (The Lord of the Rings)" - Enya/Howard Shore

"Jesus Bleibet Meine Freude" - W.A.Mozart

"Laudate Dominum" - W.A.Mozart

"Coro dos Escravos" - Giuseppe Verdi

Final Miss Vindimas Torres Vedras 2011

No passado dia 12 de Novembro, integrei, como teclista, a Banda Baco, responsável pela animação musical na final da eleição da Miss Vindimas, em Torres
exposições.

A Banda Baco constituida pelo Luis Pedro Faustino (Bateria), Pedro Cartaxo (Baixo), Carlos Castro (Guitarra), Elmano Coelho (Metais), Yura Silva e Carlos C
Teclas, mas devido a um concerto com o Fernando Pereira, ele pediu-me para o substituir para a final.
Um grupo muito profissional e com um grande companheirismo.

Foi curioso tocar com um cantor que há 20 anos, foi meu aluno do 5º ano (tinha ele 10 anos) e um baterista que teve as suas primeiras lições de bateria na m

Esta foi a 4ª vez que participo, musicalmente, numa final das miss vindimas em Torres Vedras. Na década de 90 participei 3 vezes, integrado num grupo ou a
(Clique em "Ler Mais" para ver fotos)
read more...
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