	
  

ERNST OSWALD TEIXEIRA
DE CASTRO – Sócio Diretor
Filho do artistas e músicos, Ernst se formou em Artes Cênicas
pela UNIRIO em 1988, foi convidado a trabalhar na Casa de
Espetáculos CANECÃO (1988 e 1989) onde teve a honra de
aprender os segredos da profissão com Carlos Raguzo (Saudoso
Pepe).
Passou por estágios diversos na área de shows como montagem,
direção de cena, produção entre outras atividades e após dois
anos “caiu na estrada” em tours com artistas consagrados no
Pop Rock como Engenheiros do Hawaii (1989), Lobão(1989 e
1990), Lulu Santos (1990), este último pela empresa Mills e
Niemeyer.
Posteriormente foi contratado pela empresa Artway para o cargo
de produtor executivo de um fenômeno da música brasileira,
Beto Barbosa (1990 a 1991) e atuou ainda na área de produção
como “free-lancer” em diversos grandes eventos nacionais e
internacionais como Rock In Rio II e Hollywood Rock com os
artistas Lobão, Paulo Ricardo e Elba Ramalho.
Seguiu também em tour com as artistas Marina Lima e Simone
em 1992, quando foi convocado pela produção da peça Sonho de
Uma Noite de Verão para assumir a coordenação técnica de
montagem do espetáculo teatral. Com direção do cineasta
alemão Werner Herzog em projeto da atriz Lucélia Santos, onde
o conhecimento da língua alemã foi um facilitador para o
desenvolvimento e sucesso do processo de montagem .
Também em 1992 foi convidado pela JERIMUM Produções para
organizar o departamento administrativo e comercial, trabalho
este reconhecido com o convite para compor a sociedade após
02 anos (1994) onde permanece até hoje.

	
  

"Acho que é uma lei imutável nos negócios: palavras são
palavras,
explicações
são
explicações,
promessas
são
promessas, mas somente execução é realidade." (Harold
Gennen)
Foi empresário dos artistas Gabriel O Pensador, realizando tour
em Portugal por duas vezes e em alguns países africanos, como
também da banda Rio Sound Machine, o Arranco de Varsóvia,
Penélope, Cogumelo Plutão entre outros.
Empresaria desde 1996
o artista Zé Ramalho e atualmente
realiza a gestão de carreira de
Thais Macedo e da banda Pimenta do Reino.
Participou da gestão administrativa, financeira e agenciamento
do projeto O GRANDE ENCONTRO, com os artistas ALCEU
VALENÇA, ELBA RAMALHO, GERALDO AZEVEDO E ZÉ RAMALHO.
Também é sócio da empresa SINGULARE, que atua no ramo de
turismo e eventos corporativos, com ênfase em cruzeiros
marítimos e da E & C, que atua na área de publicidade e agência
de shows.
É coach formado pela Academia Brasileira de Coaching e
atualmente prepara novos profissionais na área de produção de
eventos e vendas.

