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Rodrigo Souza é músico e produtor musical há mais de 18 anos. Tem 

como estilos principais o rock e o blues, que formaram a base de sua 

musicalidade e constantemente fomentam seu aprendizado. É formado 

em  Worship and Technical Arts em Dallas-TX (USA) e Music Production 

pela Berklee (coursera). 

Predominantemente, atua em bandas na região da Baixa Mogiana, no 

Interior paulista. Atuou também em grupos e em igrejas nos Estados 

Unidos. Ainda quando morava nos Estados Unidos, participou de 

gravações e produções musicais, conhecendo o dia a dia dos estúdios 

norte americanos.

Como artista ele tem produzido seu álbum autoral, que será lançado 

mundialmente pelo Spotfy, e outras plataformas de streaming ainda no 

primeiro semestre de 2019. Rodrigo Souza tem participado 

frequentemente de festivais de música recebendo elogios de críticas e 

público. Seu single, My Dream, produzido e gravado em seu estúdio, 

está há mais de dois meses como uma das músicas ‘ Top 5' mais 

acessadas do estilo Blues no site Placo MP3, a maior plataforma de 

música independente do Brasil.

Rodrigo também é proprietário da RS Produções, empresa que produz 

artistas locais da baixa mogiana, e trilhas sonoras. O seu conhecimento 

musical prático e teórico, além da capacidade técnica de produção, 

gravação, mixagem e masterização musical lhe proporciona a 

capacidade de criação de músicas de diversos estilos. As canções são 

vendidas mundialmente, em diversas plataformas. Lançou no final de 

2018, por exemplo, um álbum composto por trilhas sonoras, disponíveis 

em plataformas americanas, européia e asiática. 

Além de músico é formado em Comunicação Social, pela PUC-

CAMPINAS, faculdade que hoje o ajuda no importante processo de 

diálogo com a sociedade, atuação nas mídias sociais, briefing de 

clientes, etc. 

SOBRECONTATOS

Rodrigo Souza

RS Produções
Avenida Rio Branco,46

Itapira-Sp
13970-070

rodrigo.tribuna@gmail.com

(19) 3843-4000

(19) 99292-6675



Top 5 Blues Artist

Top 5 músicas - blues

https://www.palcomp3.com/top-artistas/blues/



R. SOUZA ACÚSTICO
Show intimista onde será levado ao 
ouvintemuitos clássicos de blues, rock, 
nacional e internacional. No repertório 
não falta Beatles, Rolling Stones, Eric 
Clapaton, Muddy Waters e uma 
seleção de músicas do rock nacional. 
Rodrigo realiza o estilo one man band 
gravando e tocando ao loopings e 
bases ao vivo.  
Tempo de duração até 4 horas 

instagram.com/
rodrigosouza.blues/

youtube.com/user/
TheMrtuia

facebook.com/
RodrigoSouzaOfficial

twitter.com/r_souza_blues

SOCIAL MEDIA

R. SOUZA TRIO
Rodrigo Souza apresenta o mais 

puro Rock Blues, em uma 
sonoridade cru e energética, 

trazendo a clássica formação de 
power trio, com baixo, bateria e 

guitarra. Neste formato R.Souza traz 
um repertório que mistura blues, 
rock, tradicional e gospel. Jimmy 

Hendrix, B.B. King, Stevie Ray 
Vaughan, Muddy Waters, entre 

tantos outros artistas consagrados 
fazem parte do repertório. 

Guitarra e Vocals - Baixo - Bateria
Tempo de duração até 4 horas 

R. SOUZA
Com objetivo de apresentar um show único, e de qualidade 
internacional Rodrigo Souza se junta a músicos de grande qualidade, 
incluindo na apresentação piano e sopros. O repertório ganha 
roupagem nova, ainda mais trabalhada e sofisticada. 

Inclui: Voz e Guitarra - Baixo - Bateria - Piano / Teclados - Sopros - 
Backing Vocals. 
Tempo de duração até 2 horas 

Propostas



Valores + Infos
R. SOUZA ACÚSTICO - R$ 400,00

R.SOUZA TRIO - R$ 750,00

R.SOUZA (FULL BAND) A - R$ 950,00
Vocal + Guitarra - Bateria - Baixo - Piano ou sax

R. SOUZA (FULL BAND) B - R$ 1.200,00
Vocal + Guitarra - Bateria - Baixo - Piano - Sax

R. SOUZA (FULL BAND) - R$2.000,00
Banda completa - Seção de sopros - Backing vocals

Informações ao contratante

l Dependendo do evento a banda pode providenciar backline e som 
de frente. Valor a ser cobrado a parte.

l Contratações serão realizadas via RS Produções, empresa do 
ramo artístico, formalizada e com emissão de Nota Fiscal (se 
solicitado).

l Horário de início e final da apresentação será combinado 
previamente

l A banda solicita água, e se possível consumação para os músicos

Profissionalismo
l Nos comprometemos a chegar na hora combinada com o 
contratante.
l Nos comprometemos a equilibrar volume, e nos enquadrar a 
necessidade do contratante.
l Se necessário, podemos apresentar contrato certificado pela 
Ordem dos Músicos

Ética:
l Ser músico e profissão (os integrantes vivem integralmente ou
l parcialmente de música).
l Quando tocamos estamos, em primeiro lugar, trabalhando. Para 

nós, se apresentar não é sinônimo de noitada. Nos divertimos 
fazendo o que amamos, a música.

Qualidade:
l Se apresentar significa executar uma performance artística 

previamente ensaiada e estudada.
l Prezamos pela qualidade musical que estamos apresentando.


