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Nota de Imprensa 
 

 
The Beatles no Acordeon  encerra agenda musical de abril no 

Santander Cultural Porto Alegre  
 
 

 Show instrumental será realizado dia 27/4, às 18h, no Átrio 
 

 Programação de maio traz homenagem ao professor Luiz Machado, que 
durante dez anos coordenou as Oficinas de Choro e Samba. 

 

 O prolífico compositor e músico inglês Simon Boswell, a filha de Egberto 
Gismonti, Bianca Gismonti, e o Quinteto Rio Samba Jazz numa 

homenagem a Dorival Caymmi, que faria 100 anos em 2014, completam 
o calendário do mês. 

 
 
Porto Alegre, 22 de abril de 2014 – O Santander Cultural apresenta The Beatles no 
Acordeon, primeiro projeto solo de Diego Dias. No show do próximo domingo, dia 27/4, 
às 18h, o músico divide o palco do Átrio com Diogo Farina, Cassiano Farina e Clark 
Carballo. A apresentação passa por todas as fases do famoso grupo inglês, desde o 
começo, quando usavam instrumentos clássicos do rock, até a fase das influências 
mais amplas, como a música clássica e  a indiana.  
            Músico desde os seis anos de idade, Diego Dias começou tocando acordeon. 
Aos 14 anos foi apresentado ao rock, estilo que mudou sua vida. Teve várias bandas 
na adolescência até 2002, quando formou a Vera Loca, hoje uma banda reconhecida 
no sul do País, com 12 anos de carreira. Segundo Dias “o acordeon é um instrumento 
símbolo do nosso estado e The Beatles, uma banda clássica da música mundial”.   
 
Diego Dias | Instrumental/Beatles 
Dia: 27 de abril – Domingo 
Horário: 18h 
Local: Átrio 
 
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 

http://www.ingressorapido.com.br/
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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 
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