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Rafael Bogéa (Brasil/Alemania) 

Nascido em 1994, começou a estudar 

música aos 8 anos de idade. Durante 

este percurso inicial estudou em escolas 

tradicionais de sua cidade, Bsb Musical 

e Escola de Música de Brasília. Em 

2013, ingressa seu bacharelado em 

violão clássico na Universidade de 

Brasília (UnB) sob a orientação do 

professor Eustáquio Grilo. Durante esse 

ano, aos 18, é vencedor do Concurso de 

Violão Clássico Jovens Talentos de 

Sobradinho e se apresenta pela Bravio 

(Associação Brasiliense de violão). 

Em 2015, tem seu curso transferido para 

Universidade Federal de Goiás (UFG) 

para prosseguir os estudos com o professor Eduardo Meirinhos em Goiânia. No 

ano seguinte, na idade de 21, é premiado como primeiro colocado no "Festival 

Internacional e Concurso de Violão Simili de Santa Catarina" no turno 

profissional, onde também recebe menção honrosa por unanimidade de melhor 

interpretação da peça de confronto "Vals en la Capilla Derruida" do compositor 



argentino Marcos Pablo Dalmacio. Foi terceiro colocado no “XXVII Concurso de 

Violão Souza Lima” e terceiro colocado no “XX Concurso Nacional de Violão 

Musicalis”.   

Realiza a estréia mundial, em 2017, da obra  “Dibujos sobre un puerto” para 

violão solista e ensemble do compositor mexicano Ignacio Mtz. Madrigal, no 

Festival Internacional de Música Contemporânea Lontano em Goiânia.  Em 

2018, recebe seu diploma de bacharelado pela UFG e realiza intercambio na 

Florida, onde estuda por 3 meses inglês. Ao regressar ao Brasil sola o famoso 

Concerto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo com a Orquestra Sinfônica de Goiânia 

sob a regência do maestro alemão Gottfried Engels. Em  2019, é premiado com a 

bolsa do governo alemão “DAAD” (Deustcher Akademischer Austauschdienst) 

para 4 meses de estudo da língua alemã pelo Instituto Goethe na cidade de 

Göttingen e realizar seu mestrado na Alemanha, onde hoje se encontra em seu 

primeiro ano na classe do Prof. Joaquin Clerch na Universidade de Música 

Robert Schumann em Düsseldorf. 

Participou do “46º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão”, " 

48º Festival Internacional de Inverno de Campos de Jordão", “4º Festival 

Internacional Leo Brouwer”, “36º Civebra” entre outros. Fez masterclass com 

renomados violonistas internacionais, como os violonistas Sergio e Odair Assad, 

Marcin Dylla, Fabio Zanon, Judicael Perroy, Denis Azabagic, Franz Halász, 

Paulo Martelli,Thibault Cauvin, Thibault Garcia, dentre outros… 

 

Escucha aquí el segundo movimiento del famoso Concierto de Aranjuez, de 

Joaquín Rodrigo, interpretado por Rafael Bogéa ¡ 

 

Visita e inscríbete en el Canal de YouTube de Rafael para conocer más sobre 
su trabajo!  

 

 

  

https://youtu.be/SnI8T52vG_U
https://youtu.be/SnI8T52vG_U
https://youtu.be/SnI8T52vG_U
https://www.youtube.com/channel/UCnZAVA7r2gvG3xaiw874yXQ


Te invitamos a apoyar nuestro trabajo, puedes hacer una contribución 
a través de PayPal clicando en el botón abajo. 
 
Te convidamos a apoiar nosso trabalho, podes fazer uma contribuição através de PayPal 
clicando no botão abaixo. 
 

 
 

 
 

O también a través de la página en Patreon, para colaborar con la 
producción de algunos de los contenidos que estamos produciendo! 
Clica en las imágenes o en el link para saber más! 
 
Ou também através da página no Patreon, para colaborar com a produção de alguns dos 
conteúdos que estamos produzindo!  
Clica nas imagens ou no link para saber mais! 
 
 
 

 

 

 

https://www.patreon.com/marcospablodalmacio 

 

¡Muchas gracias! 

Marcos Pablo Dalmacio 
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