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Nota de Imprensa 
 

Santander Cultural apresenta sua agenda musical de julho 
 

 Beatles no Acordeon com Diego Dias, Jody Williams e Passo Torto estão na 
programação do mês das férias escolares. 

 
Porto Alegre, 30 de junho de 2014 – O Santander Cultural realiza três apresentações 
musicais em julho. Pela primeira vez, em onze anos de atividades, a instituição faz a reedição 
de um show devido ao grande sucesso de público. Dia 6, Diego Dias volta com o show Beatles 
no Acordeon. No dia 20, o veterano bluesman americano Jody Williams mostra porque é uma 
das grandes referências do gênero. Dia 27, Passo Torto reúne quatro dos principais nomes da 
nova geração da MPB para fechar o calendário musical do mês. 
 Beatles no Acordeon é o primeiro projeto solo do músico Diego Dias. No show 
instrumental, ele é acompanhado por Diogo Farina, Cassiano Farina e Clark Carballo. Músico 
desde os seis anos de idade, 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 doze anos de carreira. O 
show passa por todas as fases dos Beatles: do começo, quando usavam instrumentos 
clássicos do rock, até a fase onde usavam influências mais amplas, como a música clássica e  
indiana.  
 Outro que promete esquentar a programação do Santander Cultural é Jody Williams, 
que acaba de entrar no Blues Hall Of Fame, devido a sua grande colaboração na história do 
Blues. Jody gravou e acompanhou vários dos mais importantes ícones como Bo Diddley, 
Memphis Minnie, Elmore James, Otis Spann e Charles Brown até que se estabeleceu como 
músico contratado da lendária gravadora Chess Records. Depois de um tempo longe dos 
holofotes, Jody voltou a tocar, se apresentando no Chicago Blues Festival, em 2000 e logo em 
seguida gravando dois álbuns Return Of Legend e You Left Me In The Dark.  
 Completando a programação, Passo Torto trata-se da união dos compositores Romulo 
Fróes, Rodrigo Campos, Kiko Dinucci e do baixista e produtor Marcelo Cabral. Os quatro 
músicos com, carreiras únicas, dialogam entre si, e vão além das afinidades estéticas que 
transcendem a própria música. Em 2013, lançaram o segundo disco do projeto Passo Torto, o 
Passo Elétrico. Um álbum que busca novas sonoridades com uma construção harmônica que 
se dá pelas diferentes vozes melódicas de cada instrumento e as letras das canções que 
flertam com São Paulo e seus personagens.  
 
PROJETO OUVINDO MÚSICA  
 
Dia 6 de julho – Domingo 
Beatles no Acordeon com Diego Dias 
Horário: 18h 
Átrio 
Instrumental 
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Dia 20 de julho – Domingo 
Jody Williams 
Horário: 18h 
Átrio 
Blues/EUA 
 
Dia 27 de julho – Domingo 
Passo Torto 
Horário: 18h 
Átrio 
MPB 
 
PROJETO FAZENDO MÚSICA 
 
Oficina Choro e Samba 
Dia 5, 12, 19 e 26 de julho – Sábados 
Horário: 13h 
Sala Multiuso 
Entrada Franca 
Com a 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 pelo e-
mail scultura@santander.com.br  
 

 
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 

mailto:scultura@santander.com.br
http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:scultura@santander.com.br
http://www.santandercultural.com.br/
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Domingos e feriados, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
 
Calendário do Santander Cultural em julho 
4 de julho – fechado  
8 de julho - fechado em caso de classificação do Brasil 
12 de julho - fechado em caso de classificação do Brasil 
13 de julho - fechado 
  
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 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 

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

