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O DJ Dudv já nasceu apaixonado por música, acompanha de perto a cena 
musical nacional desde os anos 90 quando integrou a banda Fora de Lado e 
mantém vivo o espírito empreendedor do do-it-yourself. Além do comando das 
pick-ups, Dudv também esbanja experiência como produtor e radialista. O perfil de 
pesquisador musical e agitador cultural são elementos importantes na trajetória 
musical que segue rendendo frutos. Com passagem por casas noturnas do Rio e 
produtoras de eventos, hoje ele divide a residência de um badalado pub carioca 
com festas fechadas de eventos variados. Dudv acredita que cada festa é única e 
por conta disso o repertório é desenhado de acordo com cada proposta. O DJ 
inova na área ao misturar nos sets hits clássicos a novidades e redescobertas que 
levantam qualquer pista. A sensibilidade para tocar a música certa na hora certa 
faz de Dudv uma aposta certeira para eventos corporativos, sociais e culturais. O 
alto astral, o repertório dançante e a pista cheia são elementos importantes para 
cerimonialistas, produtores de eventos e contratantes diretos que buscam a 
melhor trilha sonora para os momentos mais marcantes.

Da pesquisa musical à pista de dança:  
conheça Dudv, DJ, produtor e radialista



Nos sets de Dudv não faltam indie, rock, pop, house, deep, tropical, black e muita 
música brasileira. Tem experiência em apresentações denominadas Live PA, onde 
divide pista com outros DJs e instrumentistas queridinhos das celebridades em 
pool parties e rooftops. Formado em Comunicação Social (PUC Rio) e radialismo 
(Escola de Rádio) Dudv também gosta de empreender. Produz e apresenta 
programas de rádio pela web em que entrevista nomes importantes da cena 
musical atual. Dois bons exemplos são o Polifônico, no qual divulga lançamentos 
nacionais com entrevistas e coberturas de shows in loco, e o talk show Gênesis - 
De Onde Vem a Música?, este último trazendo apresentações ao vivo e exclusivas 
de bandas e cantores convidados. É neste espaço que libera o seu lado 
pesquisador, entrevistando artistas e conhecendo os movimentos que 
transformam a cultura. Ao lado da sócia Aline Vivas, comanda ainda a Lua 
Produções e o selo Caravela por onde assinou a produção executiva do álbum de 
estreia do power trio Barba Ruiva, em 2017. Dudv segue desenvolvendo estes e 
outros projetos musicais que exploram seu know-how enquanto curador musical, 
seja nas pistas ou nos bastidores da cena independente carioca. 
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Aplicação em fundo claro Aplicação em fundo claro

Aplicação em fundo escuro Aplicação em fundo escuro







Fotos









Mapa de Som



Mapa de Som
04 Caixas JBL PRX alta 715 
04 Caixas JBL PRX sub 718 (18" polegadas) 

01 Palco de 3x2m com 40cm de altura 
01 Bancada de 2x1m com 80cm de altura 
01 Biombo 2x1m com 1m de altura



Legenda
01 Palco 3x2m com 40cm de altura 
02 Bancada DJ: 2x1m com 80cm de altura 
03 KIT DJ 
04 Caixas de retornos 
05 PA
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Rider Técnico



Rider Técnico
04 Caixas JBL PRX alta 715 

04 Caixas JBL PRX sub 718 (18" polegadas) 
02 Caixas JBL Eon 510 no tripé (ambiente) 

02 Caixas de retorno de PRX 612 (boof no mixer do DJ) 
01 Mesa de som Yamaha 01V96 

01 Bancada DJ: 2m de larg. x 1m de prof. (mínimo) x 80cm de alt. 
02 Réguas com 05 tomadas cada de 110 volts na bancada do DJ 

01 Microfone sem fio Shure SM 58 

01 Responsável técnico pelo som



Contato

@dudvoficial
www.dudvoficial.com

booking@dudvoficial.com

Telefone: (21) 99885-1206
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