Nota de imprensa

Santander traz o grupo argentino Tatadios para show
no Museu do Estado de Pernambuco
Recife, 21 de março de 2017 – No próximo sábado, dia 25 de março, às 17h, o MEPE recebe
os músicos portenhos do Tatadios, por meio do projeto Ouvindo Música, uma iniciativa do
Santander. Concebido em Buenos Aires, em 2007, o grupo apresenta repertório instrumental
composto de composições próprias, com um enfoque livre, pessoal e atual sobre a música
popular argentina.
Com dois discos lançados, o quarteto que prepara material para seu terceiro álbum em meio a
inúmeros shows pela Argentina, é formado por Martín Sued (bandoneon, composição e
direção), Alan Plachta (guitarra), Juan Bayon: contrabaixo e Nicolás Gaggero (bateria e
percussão). Com larga experiência na música argentina, todos já trabalharam com alguns dos
principais nomes de seu país e participaram de trilhas para teatro e cinema.
O Tatadios realizou turnê pelo interior da Argentina, Uruguai, Brasil, França e Holanda, e
participou de festivais como a sétima edição do Encuentro Internacional de Músicos Jazz a la
Calle, em Mercedes – realizado no Uruguai; no Festival Internacional Jazz de Buenos Aires e
no Festival Mundial de Tango, também em Buenos Aires.
O projeto de atrações musicais no Museu do Estado de Pernambuco continua em abril. Duo
Sensível faz apresentação no primeiro dia do mês. Show de Renato Deák, que substitui o
americano previamente divulgado Reverend KM Williams, ocorre dia 8. A brasileira Iara Rennó
realiza performance que mostra porque ela é uma das compositoras mais saudadas da nova
fase da MPB, dia 22. Na última apresentação deste ciclo, dia 29, Rafael Marques e Johann
Brehmer encerram o mês com versatilidade e improvisos. No mesmo dia, com Rafael Marques
ministra uma oficina chamada O bandolim de 10 cordas no frevo de rua, totalmente gratuita e
aberta ao público.
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.
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