Nota de Imprensa

Santander divulga os shows de agosto no Museu do Estado
de Pernambuco
Recife, 1º de agosto de 2017 – A programação musical do Santander para o projeto Ouvindo e
Música no MEPE, durante este mês, oferece atrações nacionais e internacionais. Agenda começa
dia 5, com o Henrique Albino Trio, que traz sax, bateria e tuba. No segundo sábado, dia 12, a Sabiá
Sensível faz show recheado de improviso e experimentalismo. Um dos grandes nomes da guitarra
na atualidade, Femi Temowo exibe uma fusão de influências da música do oeste africano com jazz,
na apresentação do dia 19. O irreverente grupo canadense Shuffle Demons conduz um repertório
repleto de canções envolvendo ônibus, festas e hóquei, no último final de semana de agosto, dia
26.
HENRIQUE ALBINO TRIO – Henrique Albino é uma espécie de “engenheiro genético musical”, que
utiliza a música como um grande e valioso laboratório. Sua mais recente formação, o trio, lhe
permite “brincar” com os elementos basais: ritmo, harmonia e melodia. Apesar da reduzida
estrutura, o trio consegue imprimir uma potência musical consistente. Além de Henrique, nos saxes
barítono e tenor, e na flauta transversa; o grupo é composto por Hugo Medeiros, na bateria e Alex
Santana, na Tuba.
SABIÁ SENSÍVEL – A banda Sabiá Sensível completa 10 anos de existência em 2017. Com uma
formação que inclui artistas já reconhecidos em seus trabalhos solo, a banda é um ponto de
encontro de múltiplos compositores. Desde 2008, a Sabiá Sensível é: Anaíra Mahin, Aninha
Martins, Ênio Borba, Germano Rabello, Hugo Coutinho, Iezu Kaeru e Vinícius Paes. Juntos. Juntos,
eles representam uma união de elementos díspares, onde o improviso encontra musicalidade bem
ensaiada e definida, e o pop flerta com o experimentalismo, em uma roupagem considerada por
alguns críticos como neo-tropicalistas e pós-mangue.
FEMI TEMOWO – Guitarrista nigeriano, Femi faz uma fusão de influências da música do oeste
africano, de pioneiros como Fela Kuti e Sunny Ade, com o jazz, de Charlie Parker, Miles Davis e
Wes Montgomery. Em 1986, foi morar com o pai no sul de Londres e aos dezessete anos começou
sua relação mais estreita com a guitarra acústica. Em 2002, fez parte do quarteto do artista inglês
de rap Soweto Kinch, quando foi indicado para o Mercury Music Prize, BBC Jazz Award e vários
prêmios MOBO. Sua versatilidade e técnica o levou a ser um dos grandes nomes da guitarra da
atualidade, tendo atuado por diversos gêneros musicais. Já tocou ao lado de nomes como Amy
Winehouse, George Benson, Dee Dee Bridgewater, Courtney Pine, Terri Walker, Don Blackman,
dentre outros.
SHUFFLE DEMONS – Qual é o resultado natural da soma de três adoráveis saxofonistas vestidos
com roupas estranhas, um louco e dançante baterista e um exímio contrabaixista cantando músicas
sobre ônibus, festas e hóquei? Sim, eles mesmo, os Shuffle Demons! Originária de Toronto, no
Canadá, a Shuffle Demons se lançou pela primeira vez na cena musical com uma fusão musical

eletrizante a partir de Sun Ra, Charles Mingus, Run DMC e os Beastie Boys. Todas as suas
atuações, com divertidas performances, atraem multidões de público. Ao longo de sua carreira, eles
já lançaram oito CDs, dois vídeos de sucesso, ganharam vários prêmios de música, além de terem
inúmeras aparições de rádio e TV e excursões internacionais pelo México, Índia, China, Japão,
Tailândia, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Aruba e Cuba.

DIA

SEMANA

HORA

ATRAÇAO

INGRESSO

05/08

SABADO

17H

HENRIQUE ALBINO TRIO

R$ 6,00 / R$ 3,00

12/08

SABADO

17H

SABIA SENSIVEL

R$ 6,00 / R$ 3,00

19/08

SABADO

17H

FEMI TEMOWO

R$ 6,00 / R$ 3,00

26/08

SABADO

17h

SHUFFLE DEMONS

R$ 6,00 / R$ 3,00
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