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Blues, jazz e soul de Camila Toledo no 
Santander Cultural 

 
Porto Alegre, 23 de abril de 2018 - NOTA DE IMPRENSA 
No último sábado de abril, dia 28, às 17h, o Santander Cultural traz uma das grandes vozes da música 
gaúcha surgida nos últimos anos, segundo a crítica especializada. Camila Toledo apresenta um show 
inédito e exclusivo, com suas versões de blues, soul e jazz para canções de importantes intérpretes 
jazzísticas. A artista, que passeia entre estilos e é uma cantora de timbre único, divide o palco 
com Gabriel Nunes no baixo acústico, Fernando Spillari no piano e Dado Silveira na bateria. No mês de 
maio, o projeto Ouvindo e Fazendo Música traz Pedro Miranda, representante da nova geração da 
música brasileira, com muito samba e choro.  
 
Camila se tornou conhecida por seu espetáculo Especial Billie Holiday, onde interpreta standarts de 
jazz. O show estreou em 2015 e, teve inúmeras edições. Em 2015, Camila foi atração do Mississipi 
Delta Blues Festival (Caxias do Sul - RS) com show em homenagem a um dos maiores ícones do Blues, 
a cantora Etta James e, em 2017, foi uma das principais atrações do Villa do Jazz, realizado no 
BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Atualmente é vocalista da banda MotherFunky, com repertório 
de black music, que faz apresentações em casas noturnas da capital gaúcha e região metropolitana.  
 

DIA SEMANA HORA LOCAL ATRAÇÃO INGRESSO 

28/04 SÁBADO 17H00 PRAÇA DOS 
COFRES 

CAMILA TOLEDO R$ 12,00  
MPB/JAZZ/SOUL 

 
 
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 
Terças-feiras a sábado, 10h às 19h 
Domingos, 13h às 19h 
Bilheteria: terças-feiras a domingo, 14h às 19h 
Não abre segundas-feiras e feriados 
 
Mariele Duran 
Coordenadora Institucional Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 
Porto Alegre | RS | 90010-191 
mduran@santander.com.br 
51 3287.5801 | 51 9 9189.8847 
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