
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander apresenta atrações musicais dos meses de maio e 
junho no Museu do Estado de Pernambuco 
 

  
Recife, 03 de maio de 2017 – Nos próximos dois meses, a programação musical do Santander 
para o projeto Ouvindo e Fazendo Música no MEPE, traz artistas de diferentes tendências e países. 
A primeira atração de maio, dia 6, é marcada pelo duo formado entre o pernambucano Hugo Linns 
e o francês Ives Guet. Dia 13, o pianista Amaro Freitas mostra as obras de seu primeiro disco 
Sangue Negro, lançado recentemente. Dia 20, a música instrumental acústica do grupo Noise Viola, 
com sua mistura bem equilibrada de tradição e modernismo. A presença do Sertão Jazz, grupo que 
transita entre o jazz e a música nordestina, e que foi formado no Conservatório de Música de 
Pernambuco, ocorre dia 27.  
 
Já em junho, a programação inicia no dia 3, com o cantor e ator Almério, que está em fase de 
finalização de seu novo cd. Segue dia 10, com o trabalho arrojado e espontânea do trio Wassab. 
Dia 17, a presença de Helio Flanders, integrante do Vanguart, que mostra músicas de seu primeiro 
trabalho solo. O mês encerra dia 24, com o Coco De Toré Pandeiro Do Mestre, que traz sua obra 
influenciada pela musicalidade dos mestiços do sertão, do agreste e da zona da mata. 
  
Sobre o primeiro show de maio  
Hugo Linns é um músico do Recife bastante conhecido pelo público e pela imprensa especializada. 
Com seu instrumento principal, a viola, sobrevoa gêneros distintos da música tradicional nordestina. 
Vem tocando há algum tempo com artistas da cena pernambucana e do Brasil, como Renata Rosa 
e Juliano Holanda. Hugo também se destaca em composição e arranjos diversos. Gravou três CDs 
e está no caminho para o quarto. Em julho de 2016, quando foi à França acompanhando Renata 
Rosa, conheceu o músico francês Yves Guet, que tem no sax e na flauta instrumentos prioritários, 
mas que também se lança na interpretação de músicas brasileiras e francesas com seu singular 
jeito de tocar sopro. Yves Guet também fabrica alguns instrumentos, como o jenrycane, uma 
espécie de címbalo. O encontro entre os músicos que ocorre no Museu do Estado de Pernambuco 
mostra a fusão entre dois universos e duas culturas musicais bem distintas: Hugo Linns, com suas 
composições inovadoras originadas, e Yves Guet, um inventor de múltiplas influências, como o 
Jazz e a Música dos Balcãs. 
 
Santander apresenta o Projeto Ouvindo e Fazendo Música 
Museu do Estado de Pernambuco - MEPE 
Av. Rui Barbosa, 960 - Graças, Recife - PE, 52050-000 | (81) 3184-3174 
Descontos | Programação regular: R$ 6,00 
Pessoas acima de 60 anos e estudantes | R$ 3,00 
Sócios da Sociedade dos Amigos do Museu do Estado de Pernambuco, clientes e funcionários do 
Santander têm entrada gratuita em todas as atividades. Vagas limitadas, até 20 minutos antes das 
atividades. 
 



 

 

 

 

      
 

 

 

 

Programação completa maio e junto de 2017  
 

DIA SEMANA HORA ATRAÇAO INGRESSO 

06/05 SABADO 17H HUGO LINNS E YVES GUET R$6,00 / R$3,00 

13/05 SABADO 17H AMARO FREITAS R$6,00 / R$3,00 

20/05 SABADO 17H NOISE VIOLA R$6,00 / R$3,00 

27/05 SABADO 17H SERTÃO JAZZ R$6,00 / R$3,00 

03/06 SABADO 17H ALMÉRIO R$ 6,00 / R$ 3,00 

10/06 SABADO 17H WASSAB R$ 6,00 / R$ 3,00 

17/06 SABADO 17H HELIO FLANDERS R$ 6,00 / R$ 3,00 

24/06 SABADO 17H COCO DE TORÉ PANDEIRO DO 
MESTRE 

R$ 6,00 / R$ 3,00 

 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-0116 / 2623 / 5157 / 7366 /5244 
E-mail: imprensa@santander.com.br 
 
Santander – Relações com a Imprensa 
Mariele Salgado Duran  
(51|) 3217-3401 | 9189-8847 
e-mail: assessoria@marielesalgado.com.br 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 03 
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