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Nota de Imprensa 
 

 
Show do espanhol Amancio Prada abre programação de abril 

no Santander Cultural Porto Alegre 
 

 

Espetáculo O músico e o mágico com Carlos Badia e Eric Chartiot, Concerto 
Especial de Páscoa, The Beatles no acordeon, e oficina Meninas na Batera 

completam agenda musical do mês.  
 

Porto Alegre, 31 de março de 2014 – Em abril, a unidade de cultura do Santander na 
capital gaúcha oferece atrações musicais que variam entre o popular espanhol, infantil, 
instrumental e oficinas. O primeiro show acontece no dia 6 de abril com a presença do 
trovador espanhol Amancio Prada, numa promoção conjunta com o Instituto Cervantes. 
O artista explora voz, guitarra e zamfoña.  

O artista espanhol apresenta uma música de raízes populares, com canções 
próprias e outras baseadas em textos de diversos poetas. Poucos artistas podem se 
orgulhar de ter uma obra tão coerente, onde a música e a poesia se encontram com 
sensibilidade incomparável, segundo a crítica especializada. Ganhador de alguns dos 
principais prêmios espanhóis, como a Medalha Castelão de Galícia, Amancio tem mais 
de 30 discos lançados. O recital preparado para Porto Alegre está dividido em quatro 
blocos: Os primeiros trovadores em galego-português, Del Romancero, Místicos e 
Românticos, abrangendo desde o século XII até o século XIX. 

Programação de abril continua dia 13, com mais uma edição do Domingo em 
Família, que traz o espetáculo O músico e o mágico. O Concerto especial de Páscoa 
reúne um time de músicos eruditos gaúchos para interpretar a obra do compositor 
alemão Georg Philipp Telemann, dia 20. O show The beatles no acordeon, com o 
músico Diego Dias, da banda Vera Loca, interpreta canções do quarteto de Liverpool 
numa formação inédita e inusitada, dia 27.  

No projeto Fazendo Música, retorna a oficina Meninas na Batera, que ensina 
crianças e adolescentes os mistérios das baquetas, nos dias 5 e 6 de abril, sábado e 
domingo, com entrada franca. Inscrições e informações pelo e-mail 
meninasnabatera@gmail.com. Segue também a Oficina de Choro e Samba, com a 

direção do músico Mathias Pinto. Os encontros são sempre aos sábados, a partir das 
13h. Inscrições e informações pelo e-mail scultura@santander.com.br . 
 
Dia 6 de abril – Domingo 
Show Amancio Prada 
Horário: 18h 
Átrio 
R$ 10,00 
Popular/Espanha 
 
SOBRE AS PRÓXIMAS ATRAÇÕES DE ABRIL NO PROJETO OUVINDO MÚSICA 
 
Dia 13 de abril – Domingo 
Show: O Músico e o Mágico  
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Horário: 17h 
Átrio 
Entrada franca 
Infantil/Domingo em Família 
Dois artistas de rua preocupados em ganhar seu sustento encontram-se na mesma 
calçada e não querem ceder espaço ao outro. Desta situação nasce um conflito que 
dá início a história que leva o público a se surpreender, a rir e se divertir. O músico é 
Carlos Badia, compositor, violinista e arranjador, que atua profissionalmente desde 
1985, já tocou com artistas como Nei Lisboa e Vitor Ramil e foi produtor musical do 
premiado Delicatessen. O mágico é Eric Chartiot, francês que veio para o Brasil nos 
anos 80. De 1997 a 2002 foi diretor da Aliança Francesa, em Porto Alegre. Após, 
começou sua carreira como mágico, oficio que o tem levado a diversas cidades 
brasileiras e países das Américas do Sul e Central. 
 
Dia 20 de abril – Domingo 
Concerto Barroco 
Horário: 18h 
Átrio 
R$ 10,00 
Instrumental 
Formado por alguns dos principais instrumentistas gaúchos, o quarteto dedica todo o 
programa a obra de Georg Philipp Telemann (1681/1767). Nascido em Hamburgo, 
Alemanha, Telemann foi menino prodígio e aos dez anos tocava vários instrumentos e 
escrevia obras. Aos 21 anos, já era diretor musical da ópera de Leipzig e escreveu 
diversas obras. Contemporâneo de Bach e Haendel, Telemann utilizava um estilo mais 
avançado, sendo considerado um precursor do estilo musical clássico. O Concerto 
Barroco é formado por Lucia Carpena (flauta doce), Cláudia Schreiern (flauta doce e 
traverso), Diego Schuck Biasibetti (viola da gamba) e Fernando Cordella (cravo). 
 
Dia 27 de abril – Domingo 
Show Diego Dias 
Horário: 18h 
Átrio 
R$ 10,00 
Instrumental/Beatles 
The Beatles no Acordeon é o primeiro projeto solo de Diego Dias. No show 
instrumental, ele é acompanhado por Diogo Farina, Cassiano Farina e Clark Carballo. 
Músico desde os seis anos de idade, Diego 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 acordeon é um instrumento símbolo do 
nosso estado e The Beatles, uma banda clássica da música mundial. 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.  
 
Oficina Choro e Samba 
Dia 5, 12, 19 e 26 abril – Sábados 
Horário: 13h 
Sala Multiuso 
Entrada Franca 
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Oficina Meninas na Batera 
Dias 5 e 6 de abril – Sábado e domingo 
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 
  
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 
 
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 
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