Dedé
Teicher

Apresentadora e musicista

Nascida no Rio de Janeiro, seu nome é Débora mas todos a chamam de Dedé.
Aos 12 anos decidiu aprender a tocar bateria, e essa decisão mudou toda sua vida.
Música é sua grande paixão, e desde que começou a tocar, caiu na estrada com
algumas bandas, até entrar no Scracho em 2006. Juntos, os integrantes da Scracho,
viajaram o Brasil fazendo shows, lançaram três discos de estúdio e um DVD ao vivo
(MTV apresenta Scracho).
A história de Dedé com o canal Multishow é longa, em 2008 o Scracho foi indicado
ao Prêmio Multishow na categoria revelação. E em 2009, no prêmio Multishow, Dedé
Teicher foi premiada como melhor instrumentista. 2010 Dedé fez parte da banda - só
de mulheres - que homenageou os Titãs, com a participação de Maria Gadú, Negra Li
e Ana Carolina.
Em 2015, a banda decidiu pausar suas atividades, que permanece em voga, mas tal
decisão só foi interrompida para a comemoração de 10 anos do lançamento do primeiro
disco, em dezembro de 2017, celebrado com um show no Carioca Club (SP) e outro no
Circo Voador (RJ), ambos com os ingressos esgotados em 48 horas.
Sua carreira de apresentadora aconteceu em meio a sua jornada como baterista, em
2010, teve a primeira oportunidade como apresentadora, no programa “Oi Novo Som”,
para o Canal Oi, e desde então começou a trilhar sua carreira.
Em 2012, na Globo Internacional, apresentou o “Afinados”, onde fazia dupla com o
ator Ivan Mendes na apresentação. Em janeiro de 2013 fez sua primeira transmissão
ao vivo no Multishow, no Festival de Verão de Salvador, e desde então trabalhou em
incontáveis transmissões ao vivo, dos mais variados estilos, no Multishow e no Canal
Bis. Já foram 5 Festivais de Salvador, 5 Planeta Atlântida, 6 Lollapalooza’s, 3 Rock
in Rio’s, Prêmios Multishow e inúmeros outros eventos, festivais e shows de artistas
nacionais e internacionais.
Além do ao vivo, desde 2015 apresenta o “Versões”, programa do canal Bis que recebe
artistas fazendo uma releitura da obra de um outro artista. Desde 2017 estou à frente
do “Bastidores”, do Multishow, junto com a Laura Vicente. Nesse programa já interagiu
musicalmente (com seu ukulele) com artistas variados: Maiara e Maraisa, Pabllo Vittar,
Ludmilla, Hanson, Jack Johnson, Foster the People, Thiaguinho, Caetano Veloso, entre
outros.
Também em 2017 gravou junto a Guilherme Guedes, o programa “Álbum Musical”, do
Canal Bis. De 2017 a 2018 apresentou o programa “Em Cartaz”, na Rádio Globo, com
o Henrique Portugal, tecladista do Skank. O programa toca música brasileira de estilos
variados, especialmente de artistas novos, além de lançamentos e um ter um quadro de
bate-papo sobre algum assunto do mundo da música.
Em 2018 apresentou o “Rio na Rua”, projeto que acompanha eventos na rua, parceria
com a Cerveja Itaipava.
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