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Nota de Imprensa 

 
 

Show com músico italiano é marcado por trilhas 
sonoras no Santander Cultural  

 
 

 O músico Fábio Prizzi, autor de algumas das mais conhecidas trilhas sonoras do 
cinema fantástico, está em Porto Alegre para participar do Fantaspoa e sobe ao 

palco para show inédito. 

 

  

Porto Alegre, 18 de maio de 2015 – Dia 24 de maio, domingo próximo, às 18h, no Santander 
Cultural, Fábio Frizzi faz um show solo, baseado no concerto Frizzi 2 Fulci, recentemente 
apresentado com uma orquestra conduzida por Fulci em Londres, no Barbican. Frizzi toca uma 
seleção das principais trilhas sonoras que compôs para Fulci, acompanhado por vídeos que 
remetem aos filmes para os quais as peças musicais foram criadas. 

Começou sua carreira em meados da década de 1960, num trio formado 
exclusivamente para criar trilhas sonoras para cinema e televisão. Em 1975, trabalhou na 
elaboração da trilha sonora de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, emblemático faroeste 
spaghetti dirigido pelo cultuado Lucio Fulci. Logo após Frizzi iniciar carreira solo, criou a trilha 
de Zombi2, também assinado por Fulci. A partir disso, ambos iniciaram uma parceria que 
resultaria em algumas das obras mais impactantes e relevantes do cinema fantástico mundial, 
e que projetariam seus talentos e perpetuariam seus nomes como dos mais relevantes na 
história da sétima arte.  

Fazendo uso de diversos sintetizadores, a música de Frizzi – além de eventualmente 
popularizar a música eletrônica – é de incontestável influência para o gênero de horror, tendo 
sido homenageada por Quentin Tarantino, seu fã declarado, no referencial Kill Bill Vol. 1. O 
italiano, que assinou as composições musicais de mais de 70 longas-metragens, realizará um 
concerto no qual tocará algumas de suas trilhas sonoras mais emblemáticas, e participará de 
sessões comentadas com o público.  
 
 

DIA SEMANA HORA LOCAL ATRAÇÃO INGRESSO 

23/05 SÁBADO 14h Sala 
Multiuso 

Oficina de Choro e 
Samba 

Entrada Franca 

24/05 DOMINGO 18h Sala 
Multiuso 

Show com FÁBIO 
FRIZZI 

R$ 12,00 – Trilhas 
sonoras (Itália) 

30/05 SÁBADO 14h Sala 
Multiuso 

Oficina de Choro e 
Samba 

Entrada Franca 

31/05 DOMINGO 18h Sala Show  com GUY R$ 12,00 – 
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Multiuso BUTTERY Instrumental 
(Àfrica do Sul) 

 
 
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 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 Santander Cultural 
ter a sab, das 10h 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 / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
 

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

