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DJ ANDRE GARÇA // Rio de Janeiro
DJ RESIDENTE THE WEEK CLUB - BRAZIL

No ínicio dos anos 2000, a paixão pela house music fez Andre Garça mergulhar de cabeça na cena
undergroud ao criar o CenaCarioca.com.br, onde publicou ao longo de uma década uma coluna on line que
divulgava e analisava cena eletrônica no Rio de Janeiro.
No réveillon de 2008, inspirado por seu ídolo, Peter Rauhofer (NYC), estreou como DJ numa festa nas areias
na Praia de Ipanema (RJ), tocando pra 300 mil pessoas. Desde então, não parou, levando seu som por todo
Brasil; E cruzando a froteira com apresentações na Argentina e Equador. Marcou presença nos ultimos 11
anos em importantes clubes e festas como a Rio Submarine Water Park (RJ), E.NJOY (RJ), The Week (RJ),
Josefine (BH), San Sebastian (BA), Madam (RS), 00 (RJ), Move (ES), B.I.T.C.H.* (RJ), Pacha (SC), Festa da Lili
(DF), SuperMartXé (BA), Café Olé (BA), R:evolution (RJ), The Original Brazilian Pool Party (RJ), XLSIOR Pool
Party (BA) e festivais como Chemical Music (RJ), House Connection (com Peter Rauhofer e Roger Sanchez),
REMF: Avicii in Rio (Cidade do Rock - RJ), WE PARTY (Florianópolis), Rio Music Conference (RJ) e Eterna Pride
Festival (SP). Foi DJ residente do renomado festival “Hell & Heaven” entre 2009 a 2015, onde teve elogiada
atuação com apresentações que marcaram cada edição na Bahia.

Em maio de 2016, a convite do empresário André Almada e Klaus Pian,
voltou a cabine da The Week Rio, dando inicio a uma sequência de
elogiadas apresentaçoes marcadas pela qualidade musical e a energia
contagiante do carioca. Desde então, firmou sua residência no selo, onde
comanda algumas vezes por mês a cabine do clube The Week, no Rio e
em São Paulo.
Dono de uma pegada única, Andre Garça traz para as pistas uma batida
contagiante e cheia de vocais alegres, criando uma combinação explosiva
que é sua identidade musical! Também é conhecido por seu carisma na
cabine e apurada pesquisa, conseguindo transitar com maestria pelas
nuances do house - circuit, tribal, tech e progressivo - sempre imprimindo
sua marca, em perfeita conexão com a pista, a festa e o momento.
Hoje é visto pela crítica especializada e pelo público como um dos
principais DJs do circuito no Brasil, sendo apontado como a cara do som
do Rio de Janeiro.
SETS E MÚSICAS
www.soundcloud.com/andregarca
https://open.spotify.com/show/3NmRSuxI6zbqMOrfpww7wF
PAGES
www.facebook.com/djandregarca
www.instagram.com/andregarca
CONTATO
djandregarca@gmail.com | +55 21 98337578 (whatsapp)

// booking | contratações:
# THEDJs Agency | The Week DJs
:: Marcelo Christianote (booker)
+55 11 98114 2074 | marcelo@thedjs.com.br

PROMO SETS / PODCAST / MASHUPS | soundcloud.com/andregarca

