Lançamento DVD
Casa de Vidro

Divulgação

Donos de um estilo diferenciado Rodrigo e Thayane caminham
com propriedade entre o romântico e as baladas dançantes.
Com sete anos de carreira a dupla que tem conquistado o
Brasil por onde passa já começou 2017 a todo v apor com o
lançamento do primeiro DVD Casa de Vidro.
O projeto que foi gravado no final de 2016 mostra todo o
amadurecimento e qualidade musical da dupla. Com 10
faixas e mais uma extra, intitulada “Vai Trair Ele Comigo” com
participação dos sertanejos Zé Ricardo & Thiago.
Um repertório muito bem selecionado, durante meses de
trabalho, mostra o alto nív el da dupla que promete agradar
ainda mais os seus fãs e também conquistar o público de todas
as faixas etárias com toda potência v ocal de Thayane e
carisma de Rodrigo. De músicas animadas, v aneiras, bachatas
e algumas românticas a pluralidade no repertório garante um
show único e diferente do que costumamos v er no mercado
sertanejo.
A primeira faixa lançada é a balada romântica “Nem a Pau
Juvenal” que já está disponív el no Youtube e nas principais
plataformas digitais para download. Faixas como “Não Me
Responsabilizo” e “Aquela Aliança”, música autoral,
também prometem conquistar ainda mais os fãs.

Do Mato Grosso do Sul para o Brasil
Inovação é sem dúv idas uma das principais qualidades dessa
dupla que no final de 2010 uniram suas v ozes para correr atrás
de um sonho v iver da música e mostrar para o Brasil todo
talento e personalidade que possuem.
Mesmo nascendo em cidades diferentes foi em Campo
Grande (MS) que o destino tratou de apresentar e firmar essa
parceria, Rodrigo, natural de Ivinhema interior do Mato Grosso
do Sul, conheceu Thayane, natural de Campo Grande, em
uma festa na casa da jov em, dois anos depois a amizade e
sintonia se tornou uma aposta na v ida dos dois que decidiram
formar uma dupla.
Foi em fev ereiro de 2011 que eles lançaram seu primeiro EP “Me
Liga Depois”, com quatro faixas trabalho, que abriram muitas
portas pelo caminho. Rodrigo & Thayane passaram a se
apresentar ao lado de grandes nomes como Milionário & José
Rico, Chitãozinho & Xororó, Munhoz & Mariano, João Neto &
Frederico; entre outros.
No final daquele mesmo ano, 2011, a dupla grava o CD “Eu Só
Quero Um Beijo”, composição própria, que caiu na boca do
pov o, se tornando uma das músicas mais executadas no Mato
Grosso do Sul e em muitos outros estados como Mato Grosso,
Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
No começo de 2013 os jov ens passam por um grande div isor
de águas na carreira, a transição do estilo “teen”, muito mais
pela pouca idade da dupla do que pelo estilo musical, para
um momento mais maduro e a nív el nacional. A música “Se
Não For Pedir Demais” marca esse momento.
Com pouco tempo de carreira, mas muito talento e
humildade Rodrigo & Thayane estão prontos para seguir a
estrada do sucesso e o primeiro DVD Casa de Vidro é uma
pequena amostra de toda força e potencial da dupla.

Confira as faixas do DVD Casa de Vidro:
1- Não Me Responsabilizo
2- Se Vira
3- Nem a Pau Juvenal
4- Mancha no Pescoço
5-Quando Vi Já Era Atual
6- Sou Fria
7- Tô Sem Documento
8-Depois de Uma Dose
9-Aquela Aliança
10- Recibo de Motel
Extra: Vai Trair Ele Comigo
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