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Nota de Imprensa 

 
Santander Cultural apresenta agenda musical de 

setembro 
 

 Programação do mês em que o gaúcho comemora o 20 de Setembro é 
inteiramente voltada para o instrumento que mais representa o Estado: o 

acordeon.  
 

 Atrações não se resumem a música regional e mostra o referido instrumento na 
execução dos mais variados ritmos e gêneros, indo da música erudita ao choro e 

passando pela música regional. 
 
 
Porto Alegre, 31 de agosto de 2015 – Em setembro, o Santander Cultural explora universo da 
música instrumental, com ênfase no acorden. A programação inicia dia 6, com Matheus Kleber, 
acordeonista que se destacou em gravações e shows com artistas de diferentes tendências e 
que lançou recentemente um disco que mescla os gêneros regional e erudito. 
 Acordeonista, pianista e compositor, Matheus Kleber lançou em 2010 o disco Ida, que 
recebeu cinco indicações ao Prêmio Açorianos. Foi integrante das bandas Caixa Preta e 
Xquinas. Atuou como solista em diversas orquestras e é regente do Conjunto Instrumental 
Jovem da Fundação Municipal de Artes de Montenegro e Camerata Montenegro.  
 Um dos músicos mais requisitados para gravações no Rio Grande do Sul, Kleber já 
dividiu o palco com nomes importantes do cenário musical, entre eles Arrigo Barnabé, Nelson 
Coelho de Castro e Mônica Tomasi.  
 Atualmente, o artista gaúcho está trabalhando seu primeiro disco solo Congruências, 
que mostra o seu olhar sobre os gêneros gaúchos ao flertar com elementos regionais e 
eruditos em composições próprias e releituras de autores, como Jayme Caetano Braun, Luiz 
Marenco, Nelson Coelho de Castro e Bebeto Alves. 

O mês segue com o duo Castilhos – Araújo, formado pelo acordeonista Daniel Castilhos 
e o violonista Lucas Araújo, dia 13. O Quinteto Persch faz show dia dia 20, e Samuca do 
Acordeon junto com o violinista Felipe Karam encerram programação do mês dia 27.  
 

Dia 6 de setembro – Domingo 
MATHEUS KLEBER  
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 
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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 
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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