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Comandado pelo produtor e pesquisador musical Ruy Godinho, o programa estreia no dia
12 de marÃ§o na programaÃ§Ã£o do Gigante do Ar
EntÃ£o, foi assim? Os bastidores da criaÃ§Ã£o musical brasileira Ã© um programa que conta
como foram criadas canÃ§Ãµes que marcaram Ã©poca. Os grandes compositores revelam
sentimentos, emoÃ§Ãµes e situaÃ§Ãµes vivenciadas no momento da criaÃ§Ã£o de seus grandes
sucessos.
Produzido e apresentado por Ruy Godinho na RÃ¡dio Nacional de BrasÃlia, o programa Ã© repleto
de informaÃ§Ãµes e curiosidade sobre as relaÃ§Ãµes criativo-musicais.
EntÃ£o, foi assim? passa a ser veiculado na RÃ¡dio InconfidÃªncia AM 880 aos sÃ¡bados, a partir de
12 de marÃ§o, das 14h Ã s 15h, e as quartas-feiras Ã s 21h (em reprise, quando nÃ£o houver
Jornada Esportiva).
Ruy Sergio Medina Godinho
De 1996 a 1997, produziu o programa "MÃºsica no Ar", na RÃ¡dio Nacional FM (BrasÃlia). De 1997 a
1998, produziu esse mesmo programa na RÃ¡dio Cultura FM (BrasÃlia). De 1999 a 2001, produziu o
programa "EstaÃ§Ã£o Brasil", na rÃ¡dio Cultura FM. Em 2002, produziu e apresentou o programa
"Cantos do Brasil", na RÃ¡dio ComunitÃ¡ria da UnB. Em todos esses programas de rÃ¡dio vem dando
enfoque Ã divulgaÃ§Ã£o de artistas independentes e fora da mÃdia.
Dirigiu os programas "Giro da Solidariedade" (Rede Vida de TV), "Caminhos da Solidariedade" (Rede
Vida de TV) e "CÃ¢mara Viva" (TV ComunitÃ¡ria de BrasÃlia).
Em 2003, passou a produzir e apresentar o programa "Roda de Choro" (RÃ¡dio CÃ¢mara FM), no
qual reconta a trajetÃ³ria do choro, desde os primÃ³rdios atÃ© as revelaÃ§Ãµes contemporÃ¢neas.
Desde 1996, divulga nas rÃ¡dios pÃºblicas e jornais de BrasÃlia CDs de artistas independentes e
pequenas gravadoras, alÃ©m de produzir shows e eventos de divulgaÃ§Ã£o de artistas que estÃ£o
fora da mÃdia.Â
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Fonte: DicionÃ¡rio Cravo Albin da MÃºsica Popular Brasileira
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