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Nota de Imprensa 

 
Fernando Petry faz show instrumental no 

Santander Cultural  
 

 
Porto Alegre, 15 de junho de 2015 – No próximo domingo, dia 21 de junho, às 18h, o baixista 
gaúcho Fernando Petry mostra seu trabalho Free Loops. Petry já acompanhou músicos das 
cenas rock e jazz de várias partes do mundo e atualmente acompanha Frank Solari e Kiko 
Freitas, paralelamente ao seu trabalho solo.  
 Mestre em Educação pela State University Of New York, multi-instrumentista e diretor 
musical, sua carreira como instrumentista se destaca por performances em importantes 
festivais de música no Brasil e Europa além de workshops e aulas em reconhecidas escolas do 
Brasil, Alemanha, Suíça e Polônia.  
 As experiências do músico e os sete trabalhos em estúdio são apresentados neste 
projeto intitulado Free Loops, que utiliza pedais de loops e efeitos gravados ao vivo e em tempo 
real. O resultado é a virtuosidade de Petry ao contrabaixo em uma sonoridade versátil, original 
e que por várias vezes soa como um trio, mesclando rock, funk e acid jazz.   
 

Dia 21 de junho – Domingo 
Fernando Petry  
Horário: 18h 
Sala Multiuso 
R$ 12,00 
Instrumental 

 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 

 
Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos e feriados, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
 
Café do Cofre 
ter a sab, das 10h às 19h 
dom e feriados, das 13h às 19h 
seg, das 11h às 15h 
  
Moeda Bar e Restaurante 
seg a sex, das 11h30 às 15h 

mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/
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não abre aos feriados 
  
Koralle Santander Cultural 
ter a sab, das 10h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
Rua Gen. Andrade Neves, 71 
R$ 10,00 para qualquer tempo de permanência nos horários: 
Seg a sex, das 18h às 23h 
Sab, dom e feriados, das 10h às 23h 

 
Santander – Relações com a Imprensa 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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