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Nascido em São Paulo, Guilherme Eddino (1986) é músico, cantor, compositor e
produtor musical. Híbrido e elástico como a cidade em que nasceu, Guilherme se permite
atirar para todos os lados sem deixar de ser alvo. Sempre se permitiu explorar técnicas e
estilos diversos e, tal qual seus ídolos, que vão de David Bowie a Lenine, se reinventar
sem limitações.

Em 2015 lançou Tremor, trabalho autoral e independente com sonoridade rítmica e densa.
Mesclando rock alternativo com MPB e toques eletrônicos, o trabalho lhe rendeu
participações no projeto Converse Rubber Tracks e no festival organizado pelo Projeto
Bandas Novas, que ainda lhe concedeu o prêmio de Melhor Letra pela canção “Febre”. A
faixa também apareceu na lista das 100 Melhores Músicas Nacionais do ano,
organizada pelo site O Embrulhador.

Em 2012 lançou seu primeiro álbum independente, Pulsar. O disco contou com a
participação da cantora Cida Moreira, sua professora de técnica vocal, e do violonista
português Pedro Jóia, famoso no Brasil por seu trabalho com Ney Matogrosso.



Além de conduzir sua carreira como cantor e compositor, Guilherme realiza performances
em tributo a outros artistas. Em 2016 subiu ao palco do Teatro da Rotina, em São Paulo,
para apresentar "Blue", um tributo ao disco homônimo da canadense Joni Mitchell. E em
2017 realizou uma homenagem piano/voz aos 70 anos de David Bowie no Estúdio
Family Mob. Também viaja o estado frequentemente como parte do grupo Radiohead
Cover Brasil desde 2012 e vem realizando trabalhos como arranjador e produtor musical,
com artistas como Ricardo Alves, Lucas Scandura e a banda Musidora.

Acompanhe Guilherme Eddino nas redes sociais:

Site oficial  |  Facebook  |  YouTube  |  Instagram

Ouça Tremor:

Site oficial (com download)

Spotify  |  TIDAL  |  Google Play  |  Napster  |  Deezer  |  iTunes  |  SoundCloud  |  YouTube

Na mídia:

“Febre” – nº 73 – As 100 (+30) Melhores Músicas Nacionais de 2015 (O Embrulhador)

“Febre” – Prêmio de Melhor Letra no Projeto Bandas Novas, oferecido pela School of Rock

Guilherme Eddino – Tremor (Toca Outra)

“Tremor”, mais novo álbum de Guilherme Eddino  (Bota pra Tocar)

Discos Nacionais Para Baixar 2015 (Som do Som)

Baixe Pélico, Fresno, Gisele Almeida (Scream & Yell)

Lançamentos Nacionais  (Tenho Mais Discos Que Amigos!)

Trinca de Bandas  (Outro Indie)

De Radiohead a Ney Matogrosso: O músico Guilherme Eddino fala ao Somos O Que Ouvimos 
(Somos O Que Ouvimos)

Pulsar – Guilherme Eddino (2012)  (Pontos Flutuantes)

Lançamento: Pulsar (2012) – Guilherme Eddino  (Somos O Que Ouvimos)

E se o vão me tragar pra esse lugar onde eu não quero chegar  (Qualquer Canto)

Coletânea HEATWAVE: Melhores de 2012

http://www.fubap.org/wilsera/2013/01/heatwave-v-2012-pt3/
http://qualquercanto.wordpress.com/2012/08/12/e-se-o-vao-me-tragar-pra-esse-lugar-onde-eu-nao-quero-chegar/
http://somosoqueouvimos.wordpress.com/2012/08/10/lancamento-pulsar-guilherme-eddino/
http://cineticoesonico.blogspot.com.br/2012/08/pulsar-guilherme-eddino-2012.html
http://somosoqueouvimos.wordpress.com/2012/09/19/de-radiohead-a-ney-matogrosso-o-musico-guilherme-eddino-fala-ao-somos-o-que-ouvimos/
http://outroindie.com/trinca-de-bandas-16/
http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2015/04/22/lancamentos-nacionais-guilherme-eddino-hit-anistie-andre-prando/
http://screamyell.com.br/blog/2015/04/22/download-pelico-fresno-gisele-almeida/
http://www.somdosom.com/download/discos-nacionais-para-baixar-2015
http://www.botapratocar.com/2015/05/conheca-mais-novo-album-de-guilherme-eddino.html?m=0
https://www.facebook.com/tocaoutra/posts/1094683877222467
https://www.instagram.com/p/_W-NLpPr3D/?taken-by=projetobandasnovas
http://www.melhoresdamusicabrasileira.com.br/2015/12/musicas2015.html
https://www.youtube.com/watch?v=XYbQ7d_EAUE&index=1&list=PLbR31ISQMakGGXh5JCdw_FNxeA1JbvbWJ
https://soundcloud.com/guilhermeeddino/sets/tremor
https://itunes.apple.com/us/album/id985777964
http://www.deezer.com/album/10742718
http://br.napster.com/artist/guilherme-eddino/album/tremor
https://play.google.com/store/music/album?id=Bkc4hjbzgls2frvvahiox66sej4
http://tidal.com/br/store/album/48409713
http://open.spotify.com/album/2wwUXlY6RwP0IJAJ3ouI7y
https://guilhermeeddino.com/discos/tremor/
https://www.instagram.com/guilhermeeddino
https://www.youtube.com/guilhermeeddino
https://www.facebook.com/guilhermeeddino
https://www.guilhermeeddino.com/


Contatos

Guilherme Eddino | contato@guilhermeeddino.com

(11) 98192.7507 (Henrique)
(11) 97646.1631 (Guilherme)
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