NELISE RODRIGUES
Nascida em São Paulo, no dia 06 de dezembro de 1989, Nelise
Rodrigues mostrou seus primeiros passos na história da música
ainda muito pequena. Suas influências musicais vêm da família.
Nelise começou a cantar naturalmente pela necessidade em
acompanhar o violão que ganhou dos pais e logo passou a
compor suas próprias músicas. Com a penas 12 anos escreveu
sua primeira canção “Ninguém vai te amar como eu”.
O começo da carreira foi aos 20 anos de idade na noite de São
Paulo, onde tocou em diversos bares da cidade e em seguida foi
contratada como backing vocal de uma dupla sertaneja da
capital Paulista. Essa experiência foi um fator determinante na
trajetória da cantora que soube identificar ainda cedo, qual o
estilo musical queria para sua carreira profissional.
Cantora do estilo Sertanejo, Nelise Rodrigues é apaixonada por
música em geral. Sempre muito curiosa, ela gosta de explorar os
mais variados gêneros musicais.
Foi em 2010 que Nelise decidiu apostar no Sertanejo, estilo o
qual ela se identifica desde criança devido a grande influência do
seus dois avôs, um era cantor de seresta no interior de São Paulo
e o outro era um apaixona por Modas Sertanejas.
Nelise vem construindo uma história à base de muito trabalho e
cuidado diário com a auto gestão de sua carreira. “Não é uma

caminhada fácil, mas faço música porque amo e nasci para levar
minha arte ao público, darei sempre o meu melhor como cantora
e compositora” diz Nelise Rodrigues.
Em 2015 gravou seu primeiro EP com 4 faixas autorais. O
produto foi intitulado pelo mesmo nome da música de trabalho
da cantora, “31 dias”.
Em dezembro de 2017, Nelise lançou seu novo EP com três faixas
inéditas intitulado por “Bagunça meu Coração” o qual ela
trabalhou ao longo do ano de 2018. Em 2019, Nelise trabalhou
no projeto intitulado Autorais Session, compondo e produzindo
suas próprias músicas. “Foi um ano muito intenso, decidi investir
na minha verdade, na minha essência como compositora. Desse
projeto nasceu meu ultimo show “Meio Mundo” - conta Nelise.
Nelise hoje tem a oportunidade de levar o seu show para as
principais festas da cidade de São Paulo, como o Festival
Farraial, Arraiá do Bom, Festa Junina da Consolação, Moema,
Pinheiros, Tatuapé dentre outros. Há três anos, produz seus
próprio shows com muito profissionalismo. E foi viajando com
seus shows pelo interior de SP que teve as primeiras portas
abertas para estrear em alguns rodeios do Estado.
Orgulhosa com resultado do seu trabalho nos últimos anos, hoje
Nelise Rodrigues está trabalhando no lançamento e divulgação
de sua nova música de trabalho “Minha cama Ainda chora”, fruto
de seu projeto Autorais Session. Um projeto totalmente
independente.

“Minha Cama Ainda Chora” já é destaque em diversas
plataformas digitais como Deezer, Spotify, Palco Mp3 e Sua
Música.
Aos fãs da cantora, a eterna gratidão pelo apoio e
dedicação ao trabalho dela.
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