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Rodrigo Marques 
Rodrigo Fernandes Marques teve o primeiro contacto com a percussão na Filarmónica de Arganil em 
2009. Ele começou os seus estudos musicais em 2010 no conservatório de Música de Coimbra onde 

conheceu pela primeira vez a marimba na classe dos professors 
Ismael Silva e Andrés Perez. Ele continuo os seus estudos 
universitários na universidade de Aveiro com o Professor Mário 
Teixeira e após um ano entrou na LuCA University College of Arts 
na classe do D.r Ludwig Albert onde se encontra atualmente a 
finalizar o mestrado em Marimba Performance. Rodrigo Marques foi 
professor em várias academias de música, como por exemplo, 
Assossiaçao Filarmónica de Arganil, Banda de Música de Freixo de 
Espada á Cinta e Banda Nova de fermentelos onde tocou diversas 
vezes como solista nas mesma. Ele ganhou vários prémios em 
Marimba a Solo e também como Compositor nomeadamente o 2º 
prémio em Marimba Solo na 8ª e 10ª edição do Festival Internacional 
Tomarimbando em Portugal From 2017, o 1º prémio em Marimba 
Solo na International Philadelphia Competition Italy e o 1º prémio em 
composição na prestigiada Universal Marimba Competition na  
Bélgica com a sua peça “Ulular del Tigre” onde passou a ser peça 
obrigatória na edição de 2021 assim como ”Magic Sphere” na 
categoria de Marimba Duo. 

Apresentou-se com o seu mentor, Ludwig Albert, e foi também 
apresentado como júri no conceituado Drumfest Polónia 2017 com a colaboração da Orquestra 
Filarmónica de Opole continuando a sua colaboração no International Adams Festival Netherlands 
2017, The Oh Percussion Academy na Coreia do Sul, International Percussion Festival Portimão entre 
outros festivais e academias na Tailandia, Portugal, Bélgica, Austrália, Roménia, etc. Ele é diretor 
artístico e professor convidado anualmente da Ludwig Albert International Marimba Academy e 
membro da equipa e compositor residente da Universal Marimba Competition. O seu método de 
improvisação e futuras composições serão publicados pela SplendidArts Edition na Bélgica bem como 
o Concerto PermaFrost que compôs junto com Ludwig Albert e que será tratado como peça obrigatória 
para a Universal Marimba Competition e International Percussion Competition Jeju South Korea. De 
momento, ele está finalizando novas composições para as próximas produções de concertos de CD 
(US 2022) com Ludwig Albert, como obras para duo de marimbas (Bélgica) e concertos de marimba 
com orquestra sinfônica (Praga). Em 2021 fundou o duo AmAzul com Astrid Espinosa Bordón onde irá 
estrear a sua nova peça para duo “Garden Of Irises”em vários festivais internacionais em Portugal, 
Roménia, Itália, Russia e Coreia do Sul. 

 


