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Nota de Imprensa 
 
 

Folk escocês encerra agenda musical do Santander Cultural em 
setembro 

 
 

 Pela primeira vez na capital gaúcha, Alasdair Roberts sobe ao palco do Átrio 
para uma apresentação solo com formato voz e guitarra. 

 

 
Porto Alegre, 22 de setembro de 2014 – O músico escocês Alasdair Roberts fecha 
ciclo de shows do mês de setembro, dia 28, às 18h, no programa Ouvindo Música do 
Santander Cultural. Pela primeira vez em Porto Alegre, ele mostra porque é um dos 
nomes mais conhecidos do folk europeu. 

Roberts nasceu na região da Suábia, na Alemanha, de mãe alemã e pai escocês. 
Contudo, cresceu na Escócia, em Kilmalog, uma aldeia junto à vila de Callander, perto de 
Stirling, no centro da Escócia. Foi lá que aprendeu a tocar guitarra e a compor. 

Com nove trabalhos lançados em carreira solo e mais cinco sob a alcunha de 
Appendix Out, o cantor e guitarrista é considerado hoje, pela crítica especializada, um 
talento de Glasgow, cidade onde a efervescente cena musical apresentou ao mundo 
grupos como Teenage Fanclub, Belle and Sebastian e Mogwai. Seu trabalho tem 
canções autorais, interpretações de baladas e obras tradicionais de seu país.  

Parceiro de artistas de diferentes lugares e estilos, como Mairi Morrison e Neil 
Young, Roberts participou de festivais importantes como o Barbican Center, de 
Londres, e, no Queen Elizabeth Theatre, de Vancouver. O músico integra o quarteto 
The Collective Sulco, com Lucy Farrell, Rachel Newton e Emily Portman. No final deste 
ano, lançará mais um álbum de canções autorais.  

A apresentação produzida especialmente para o Santander Cultural traz o 
músico escocês com repertório que resume seu trabalho, no formato voz e guitarra. 
 
Show Alasdair Roberts 
Dia 28 de setembro – Domingo 
Horário: 18h 
Átrio 
R$ 10,00 
Folk (Escócia) 
 
Oficina Choro e Samba do Santander Cultural 
Dias 27 de setembro – Sábado 



 

 

 

 

 

 

 

Santander Brasil 

Relações com a Imprensa 

Tel. 11 3553-5267 / 3553-5166  E-mail: imprensa@santander.com.br 

 

Horário: 13h 
Sala Multiuso 
Entrada Franca 
 
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 
  
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. 

  
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 
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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 
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