Nota de imprensa

Santander apresenta show com Jam da Silva no
Museu do Estado de Pernambuco
Recife, 14 de março de 2017 – No próximo sábado, dia 18, a atração musical do Santander no
MEPE é Jam da Silva. O músico traz ao Recife o show do disco "NORD", acompanhado pelos
músicos Rogério Samico e André Alencar, numa formação intimista, criada especialmente para
o projeto Ouvindo Música. O referido trabalho passou por diversas capitais brasileiras e
também por Buenos Aires, La plata, Montevidéu e Mendonza. Foi listado duas vezes
consecutivas na premiação All Winners Show, da BBC de Londres, pelo DJ Gilles Peterson,
entre as melhores músicas do ano.
NORD é nordeste, quente, ensolarado, agreste, seco, áspero; NORD, também é nórdico, frio,
sombrio, caudaloso, gelado. Uma aproximação geográfica, numa inusitada aventura entre
esses dois universos, o sertão Pernambucano e a Islândia. Criou se uma identidade musical a
partir dessa busca pelo desconhecido e vivencia desses dois sertões, um quente e um frio,
essas duas imagens diferentes e ao mesmo tempo complementares.
O Santander acredita que investir e promover a cultura faz parte do seu compromisso de
contribuir para o desenvolvimento do Brasil, e por isso realiza projetos em praticamente todas
as regiões do País. No Nordeste, especialmente no Recife (PE), a programação do projeto
Ouvindo e Fazendo Música, realizado em parceria com MEPE, ganha cada vez mais adeptos.
Nos meses de março e abril, um elenco com expressivos artistas nacionais e internacionais
marcam a agenda de shows de MPB, choro, samba, blues americano, música popular
argentina e instrumental.
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
Descontos | Programação regular: R$ 6,00
Pessoas acima de 60 anos e estudantes | R$ 3,00
Sócios da Sociedade dos Amigos do Museu do Estado de Pernambuco, clientes e funcionários
do Santander têm entrada gratuita em todas as atividades. Vagas limitadas, até 20 minutos
antes das atividades.
DIA
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ATRAÇAO

INGRESSO

18/03

SABADO

17H

JAM DA SILVA

R$6,00 / R$3,00
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