Santander divulga programação musical de
maio no MEPE
Recife, 2 de maio de 2018 - NOTA DE IMPRENSA
O projeto Ouvindo e Fazendo Música, uma iniciativa do Santander no Museu do Estado de
Pernambuco, apresenta as atrações musicais que ocorrem em maio. Lia de Itamararaca realiza a
primeira apresentação, dia 05, acompanhada de Toinho, Bibil, Bio Negão, Tom Jaime, Tony Boy, Viu
Baracho, Dona Dulce e Ganga. Dia 12, é a vez de Estesia fazer um show que une canção e paisagens
sonoras urbanas e eletrônicas. Flauta de Bloco, grupo instrumental criado em 2008 por Daniela Cruz,
reúne oito flautas doces, contrabaixo acústico, violão e percussão, dia 19. Thiago Martins, poeta
popular, rabequeiro, cantor e compositor, ativo no circuito de poesia de Pernambuco encerra agenda
do mês dia 26.

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
Ingresso R$ 6,00 inteira | R$ 3,00 a partir de 60 anos e estudantes

LIA DE ITAMARACA - "Essa ciranda quem me deu foi Lia que mora na Ilha de Itamaracá...". Lia, Ilha de
Itamaracá e ciranda. São palavras indissociáveis. Lia de Itamaracá, incontestavelmente, faz parte da
história da nossa cultura popular brasileira e é sem dúvida um grande nome nacional quando o tema
é a ciranda. Nesta apresentação, Lia passeia pela sonoridade pernambucana com canções suas, de
outros compositores e de domínio público. A banda que acompanha a cantora é formada por Toinho
(caixa), Bibil (trompete), Bio Negão (trombone), Tom Jaime (saxofone), Tony Boy (surdo, alfaia e
pandeiro), Viu Baracho (vocal), Dona Dulce (vocal) e Ganga (ganzá, alfaia e pandeiro).
ESTESIA - Estesia faz um show que une canção e paisagens sonoras urbanas e eletrônicas. É uma
experiência imersiva e interativa de som e luz que envolve a reconfiguração de espaços. O trabalho
surgiu da curiosidade de seus integrantes, que já tinham experiência no mercado da música
pernambucana (em grupos como Bande Dessinée, Bandavoou e Saracotia), e que sentiram a
necessidade de explorar outras sonoridades e formatos de apresentação. O trabalho é o encontro do
duo Pachka (Miguel Mendes e Tomás Brandão), com o cantor Carlos Filho, o baterista Márcio Silva e
o iluminador cênico Cleison Ramos que participa como performer da cena.
FLAUTA DE BLOCO - Criado em 2008 pela professora Daniele Cruz, Flauta de Bloco é um grupo
instrumental que reúne oito flautas doces, contrabaixo acústico, violão e percussão. Seu nome faz
alusão, simultaneamente, ao termo alemão blockflöte e ao carnaval pernambucano. Formado por
professores e estudantes da UFPE, o grupo dedica-se exclusivamente à interpretação da música
pernambucana, atuando em eventos locais, nacionais e internacionais. Além de inspirar arranjadores
e compositores, o caráter inusitado deste trabalho tem conquistado a admiração do público.
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THIAGO MARTINS - Poeta popular, rabequeiro, cantor e compositor, ativo no circuito de poesia de
Pernambuco, venceu a 5ª e 7ª Recitata | Festival de Literatura do Recife. Em suas composições, a
poesia densa se dilui na fluidez de melodias que, associadas ao canto doce de sua voz, proporcionam
aos ouvintes uma experiência profunda, íntima e agradável. Integrante do grupo Sagaranna, com
quem excursionou pela Europa em 2014 e da banda Marsa – vencedora do Festival PreAmp de 2015,
Martins vem se movimentando na cena musical pernambucana, paralelo a ações no audiovisual e no
teatro. Este ano, lança seu primeiro álbum solo.

DIA

SEMANA

HORA

ATRAÇAO

05/05

SABADO

17H

LIA DE ITAMARACA

R$6,00 / R$3,00

12/05

SABADO

17H

ESTESIA

R$6,00 / R$3,00

19/05

SABADO

17H

FLAUTA DE BLOCO

R$6,00 / R$3,00

26/05

SABADO

17H

THIAGO MARTINS

R$6,00 / R$3,00
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