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Nota de Imprensa 
 

Marcelo Nami apresenta trabalho solo no Santander Cultural  
 

 Pela primeira vez na capital gaúcha, artista carioca faz show com violão e 
guitarra, suas especialidades. 

 
 Precisão, criatividade e ecletismo são algumas das marcas do músico brasileiro, 

que vem se destacando também como arranjador e produtor musical. 
 
Porto Alegre, 6 de outubro de 2014 – No próximo domingo, dia 12 de outubro, o Santander 
Cultural traz Marcelo Nami, violonista e guitarrista natural do interior do Rio de Janeiro.  O 
músico está em turnê do seu novo disco De Volta. Efeitos, como imitações de escolas de 
samba ao violão e elementos da música do Oriente Médio, dão um toque diferenciado ao 
espetáculo. Samba, choro, baião, merengue venezuelano, pitadas de música oriental, pop e 
flamenca estão no repertório do show. 
 Com experiência internacional, Nami já gravou e acompanhou nomes de peso da 
música nacional e internacional. Estudou no Conservatório Brasileiro de Música com os 
professores Cláudio Dauelsberg, Edu Morelembaum, Marcos Leite, Nelson Faria, Roberto 
Gnatalli, Yuri Popoff, entre outros.   
 “Tive o prazer de conhecer e ouvir Marcelo Nami. Não foi difícil perceber que eu estava 
diante de um músico diferenciado. Virtuosismo, sensibilidade e bom gosto harmônico 
credenciam Marcelo Nami a ser um músico de carreira brilhante”, afirma o multi-instrumentista 
e produtor musical brasileiro Rildo Hora. 
 O site do artista, http://www.marcelonami.com/pt-br, oferece músicas e vídeos para 
baixar, galeria de fotos, críticas, agenda de shows e biografia. 
  
Sobre o projeto Fazendo Música 
 Com 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 com o 
instrutor aos sábados, às 13h, no Santander Cultural . 
 

Show Marcelo Nami 
12 de outubro – Domingo | 18h | Átrio 
R$ 10,00 
Instrumental 
 
Oficina Choro e Samba do Santander Cultural 
4, 11, 18 e 25 de outubro – Sábados | 13h 
Sala Multiuso | Entrada Franca 

http://www.marcelonami.com/pt-br
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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  
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 

 
Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos e feriados, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
 
Café do Cofre 
Ter a sáb, 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 
  
Loja Koralle Santander Cultural 
Ter a sáb, das 10h às 19h  
Dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
O Santander Cultural mantém convênio com a Garagem Andrade Neves (Rua Gen. Andrade 
Neves, 71). Valide seu tíquete na recepção. 
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Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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