
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander encerra programação musical de abril no MEPE 
com Johann Brehmer e Rafael Marques 

  
  

Recife, 24 de abril de 2017 – Na última apresentação do mês de abril, às 17h do dia 29, o 
Santander apresenta o duo Johann Brehmer e Rafael Marques em show inédito no Museu do 
Estado de Pernambuco. O cantor e compositor José Demóstenes, conhecido por seu trabalho no 
grupo Pouca Chinfra, faz participação especial.  No mesmo dia, às 14h, Marques ministra uma 
oficina chamada O bandolim de 10 cordas no frevo de rua, totalmente gratuita e aberta ao público. 
Nos meses de maio e junho, segue a programação do Ouvindo e Fazendo Música, com músicos 
das mais diferentes tendências e países.  
 
O duo Johann Brehmer e Rafael Marques é marcado por uma afinidade musical que foi 
estabelecida ao longo de encontros entre os dois músicos. Sempre inquietos, ambos trabalharam 
com vários artistas, e, volta e meia, criavam alguma coisa em conjunto: Johann toca no trabalho 
solo de Rafael e vice-versa. Inevitavelmente, criaram a parceria, que sela a grande afinidade 
musical que possuem. O repertório é principalmente improvisado, uma conversa entre ritmo, 
melodia e harmonia, que sacramenta o ineditismo de cada show.  
 
A dupla traz na bagagem influências de Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Rossine Ferreira, Hermeto 
Pascoal, Naná Vasconcelos, Erasto Vasconcelos e Uakti. No show, apresentado com bandolim e 
bateria elétrica, os músicos procuram novos timbres e outras possibilidades de usar seus 
instrumentos, como é o caso da viola com afinação de bandolim de 10 cordas, usada na música 
Homenagem a Egildo Vieira, composta por Rafael e adaptada para o duo. Entre as músicas estão 
Das Holandas, Merenguela e Caprichos de Espanha, de Hamilton de Holanda. 
 
O show também marca o lançamento da bateria elétrica criada por Johann Brehmer, resultado de 
uma pesquisa desenvolvida desde 2010. A criação pretende reproduzir por meio do instrumento o 
som que é emitido no autofalante, e não o som que o instrumento emite. Com a vivência de músico 
baterista e a experiência em estúdio como técnico e produtor musical, Brehmer uniu essas duas 
vertentes e desenvolveu um instrumento inédito que, além de acústico, opera também uma 
transformação do som durante sua execução. 
 
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 SEMANA HORA ATRAÇAO INGRESSO 

29/04 SABADO 14H OFICINA COM RAFAEL 
MARQUES – O BANDOLIM DE 10 
CORDAS NO FREVO DE RUA 

Entrada Franca 

29/04 SABADO 17H DUO RAFAEL MARQUES E 
JOHHAN BREMER 

R$ 6,00 / R$ 3,00 

 

 
 

Santander – Relações com a Imprensa 
Mariele Salgado Duran  
(51|) 3217-3401 | 9189-8847 
e-mail: assessoria@marielesalgado.com.br 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 03 
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