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Nota de Imprensa 
 

 

Em março, Santander Cultural tem shows com Dedo de Moça, Will 
Vinson e Brassuka   

 

 

Programação musical abre com uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher e 
segue com mais dois shows, todos inéditos na cidade. 

 

Oficina Choro e Samba oferece novo programa em 2014  

 

 

Porto Alegre, 6 de março de 2014 –  A unidade de cultura do Santander na capital 
gaúcha, apresenta uma agenda musical com MPB, jazz e instrumental no projeto Ouvindo 
Música de março. No dia 16/3, o grupo Dedo de Moça traz o espetáculo Elas são tantas, show 
que, de forma cronológica e com muito humor, mostra a emancipação da mulher através dos 
tempos. Dia 23/3, o saxofonista inglês Will Vinson vem pela primeira vez a Porto Alegre. Para 
encerrar o mês, dia 30/3, Brassuka é um quinteto de metais de São Paulo, que alia alta 
qualidade musical com irreverência e diversão.  

Já no programa Fazendo Música, retornam as Oficinas de Choro e Samba, agora sob 
nova coordenação. O músico Mathias Pinto assume a oficina em seu décimo ano de 
existência. O professor Luiz Machado, responsável pela oficina de 2004 a 2013, passa o 
bastão a seu pupilo e fará uma programação especial de shows dentro do Santander Cultural 
este ano. As inscrições para a oficina estão abertas a todos os interessados pelo e-mail 
scultura@santander.com.br . Os encontros continuam aos sábados com novo horário, das 13h 
às 17h, a partir do dia 15 de março. 

PROJETO OUVINDO MÚSICA 

Dia 16 de março – Domingo 
Dedo de moça 
Horário: 17h 
Átrio 
MPB 
O grupo, formado por Ana Claudia (cavaquinho, integrante do grupo Choronas), Ana Elisa 
Colomar (flautas e sax, integrante do Mawaca), Cíntia Zanco (violinista, integrante da Jazz 
Sinfônica) e Rosana Bergamasco (violão de 7 cordas, integrante do Grupo Trio que Chora), 
apresenta o show “Elas são tantas”, com músicas que relatam a emancipação feminina, 
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através dos tempos, com muito humor. São músicas de Ataulfo Alves, Chico Buarque, Rita Lee, 
Riachão, além de composições próprias. O grupo surgiu do encontro de musicistas com 
diferentes experiências musicais e utiliza linguagens da música popular, étnica e erudita, 
resultando num trabalho emocionante.  
 
Dia 23 de março – Domingo 
Will Vinson 
Horário: 17h 
Átrio 
Jazz/Estados Unidos 
Nascido em Londres, compositor e saxofonista mudou-se para Nova Iorque, em 1999, 
passando a atuar com alguns dos principais nomes do jazz, como Gonzalo Rubalcaba, , Kurt 
Rosenwinkel, Chris Potter, Seamus Blake, Aaron Park, Jonathan Kreisberg e muitos outros. Já 
gravou quatro discos solo e participou de inúmeras gravações com outras estrelas do jazz 
internacional, tendo realizado tournées por diferentes países, como Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido, Alemanha, França, Noruega, Suécia, Dinamarca, Suíça, Itália, Espanha, Portugal, 
Irlanda, Holanda, Bélgica, Áustria, Austrália e Japão. Sua experiência musical não limitou-se ao 
jazz, tendo atuado também como músico da banda de Rufus Wainwright, Sean Lennon, Martha 
Wainwright, Beth Orton e Harper Simon, Influenciado por diferentes saxofonistas, de 
Cannonball Aderley a Chris Potter, ele imprime a cada performance uma personalidade única, 
sempre respeitando a centenária tradição jazzística, sem deixar de explorar novas concepções 
rítmicas, harmônicas e melódicas.  
 
Dia 30 de março – Domingo 
Brassuka 
Horário: 17h 
Átrio 
Instrumental 
Fundado em abril de 2011, em São Paulo, por cinco amigos de longa data, o BrassUka vem 
mostrar a versatilidade dos instrumentos de metais, num trabalho que alia alta qualidade 
musical a muita irreverência e diversão. O repertório passeia pela música clássica, jazz, música 
brasileira e internacional, podendo ir desde St. Louis Blues até Thriller, de Michael Jackson. O 
BrassUka é formado por Eder Tavares (trompa), Marcos Tudeia (Tuba), Moisés Américo 
(Trompete), Pedro Santos (trompete) e Tiago Azevedo de Araújo (Trombone) 
 
FAZENDO MÚSICA 
 
Oficina Choro e Samba 
Dia 15, 22 e 29 de março – Sábado 
Horário: 13h 
Sala Multiuso 
Entrada Franca 
Inscrições pelo e-mail scultura@santander.com.br | encontros aos sábados com novo horário, 
das 13h às 17h, a partir do dia 15 de março. 
 
 
INGRESSOS SHOWS 
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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 
  
Horários de funcionamento 
Durante a 9ª Bienal do Mercosul (13/9 a 10/11) 
ter a dom das 9h 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 – UNIDADE SANTANDER CULTURAL 
ter a sab, das 11h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Garagem Andrade Neves 
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 
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mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/
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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:assessoria@marielesalgado.com.br
http://www.marielesalgado.com.br/

