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Nota de Imprensa 
 

 
Pela primeira vez no Brasil, Simon Boswell faz show no Santander 

Cultural   
 
 

Biografia do compositor, produtor, maestro e músico britânico reúne mais de noventa 
filmes musicados. 

 
 

Edição dos filmes é projetada durante apresentação composta pelas trilhas sonoras.  
 
 
Porto Alegre, 5 de maio de 2014 – No próximo domingo, dia 11 de maio, o Santander Cultural 
apresenta show de Simon Boswell, conhecido por combinar elementos eletrônicos e 
orquestrais. Pela primeira vez no Brasil, o artista se apresenta com duas guitarras, acústica e 
elétrica, e base computadorizada. A holandesa Bianca Nero, conhecida no meio artístico por 
Lola Gunn, faz participação especial com vocal em algumas das músicas.  
            Nascido em 1956, o músico já foi indicado ao Prêmio BAFTA, da Academia Britânica de 
Artes de Cinema e Televisão. Boswell toca guitarra desde os doze anos e assinou com o selo 
Transatlantic Records em 1975, quando ainda estava no colégio. Com o fim de sua primeira 
banda, Advertising, Boswell passou a produzir discos na Itália e Inglaterra. Em 1985, Boswell 
iniciou sua produção para o cinema e trabalhou com Danny Boyle, Michael Hoffman e Dario 
Argento. Foi colaborador de Elton John, Sex Pistols e Echo and the Bunnymen. 
            Dez filmes musicados por Simon Boswell estão na programação do Fantaspoa 2014. 
Atualmente Boswell tem um projeto de arte chamado Blink!, instalação áudio visual com suas 
trilhas. No endereço http://simonboswell.com/ encontram-se mais informações sobre o artista.   
 

Dia 11 de maio – Domingo 
Simon Boswell 

Horário: 18h 
Átrio 

Popular/Inglaterra 

 
Sobre a programação de maio 
 
Dia 18 de maio – Domingo 
Bianca Gismonti 
Horário: 18h 
Átrio 
MPB 

http://simonboswell.com/
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Filha de Egberto Gismonti, Bianca iniciou os estudos de piano aos dez anos de idade, 
ingressando no bacharelado de música da UFRJ, em 2001. Antes disto, já havia começado sua 
carreira profissional, fazendo turnês internacionais ao lado do pai. No período da faculdade, fez 
parte de grupos experimentais e com a amiga e colega pianista Cláudia Castelo Branco formou 
o Duo GisBranco. Ao lado de seu marido Júlio Falavigna, Bianca tem trabalhado em novas 
composições. Eles gravaram o álbum Sonhos de Nascimento, pelo selo Biscoito Fino. Para 
Carlos Malta, Bianca tem ‘compromisso com o ritmo que dialoga entre teclas e couros e pratos 
e acordes’. Jane Duboc diz que a cantora ‘possui uma habilidade especial: o dom de fazer a 
alma da gente voar feliz’. 
 
Dia 25 de maio – Domingo 
Quinteto Rio Samba-Jazz 
Horário: 18h 
Átrio 
MPB 
O gênero samba-jazz se tornou popular nos anos 1960 no Beco das Garrafas, bar carioca onde 
a música brasileira ganhava uma linguagem jazzística, influenciando até hoje jovens artistas. O 
Quinteto Rio Samba Jazz formado por Daíra Saboia (voz), Victor Bertrami (bateria), Bruna 
Buschle (baixo), Luiz Otávio (piano) e José Arimatéa (trompete) resgata esse repertório e 
interpreta grandes nomes da MPB. Em 2014, preparou um show especial em homenagem ao 
centenário de Dorival Caymmi, um dos maiores compositores do nosso País. Cantor, 
compositor e violonista baiano, Caymmi desenvolveu um estilo pessoal com espontaneidade 
nos versos, sensualidade e riqueza melódica. Poeta popular, compôs obras como Saudade de 
Bahia, Doralice, Saudade de Itapuã e Rosa Morena.  
 
PROJETO FAZENDO MÚSICA 
 
Oficina Choro e Samba 
Dias 10, 17 e 24 de maio – Sábados 
Horário: 13h 
Sala Multiuso 
Entrada Franca 
Com a proposta de promover a educação musical através da linguagem do choro com 
abordagem prática e teórica, a Oficina Choro e Samba do Santander Cultural tem a 
coordenação do músico Mathias Pinto. Nos encontros semanais, que acontecem há 10 anos, é 
feito um resgate que ilustra as origens e o desenvolvimento do choro, a primeira manifestação 
musical genuinamente Brasileira. A oficina é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo e-
mail scultura@santander.com.br. 
 

 
Ingressos shows 
Programação regular R$ 10,00 
Clientes e funcionários do Santander têm entrada franca 
Sujeito à lotação dos espaços 
Garanta com antecedência seu ingresso para qualquer dia do mês 
Ingressos na bilheteria do local ou pelo site www.ingressorapido.com.br  

mailto:scultura@santander.com.br
http://www.ingressorapido.com.br/
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Átrio – Rua Siqueira Campos, 1125 
Acesso facilitado a portadores de necessidades especiais 
 
Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028  | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br  
www.santandercultural.com.br 
  
Horários de funcionamento 
ter a sab, das 10h às 19h 
dom e feriados, das 13h às19h 
  
Café do Cofre 
ter a sab, das 10h às 19h 
dom e feriados, das 13h às 19h 
seg, das 11h às 15h 
  
Moeda Bar e Restaurante 
seg a sex, das 11h30 às 15h 
não abre aos feriados 
  
Koralle – Unidade Santander Cultural 
ter a sab, das 11h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
Rua Gen. Andrade Neves, 71 
R$ 10,00 para qualquer tempo de permanência nos horários: 
Seg a sex, das 18h às 23h 
Sab, dom e feriados, das 10h às 23h 

 
Santander – Relações com a Imprensa 

(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 

e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC 0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 

 

 
51 3028.3231 / 9189.8847 

assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 

face: marielesalgado 
skype: mariele_salgado 

rua miguel tostes_877_2º and_sala 2 
bairro rio branco_porto alegre_rs 

cep 90430_061 

mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/
mailto:imprensa@santander.com.br
http://www.santander.com.br/
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