Museu da Casa Brasileira promove quatro
apresentações musicais em julho
Os shows acontecem aos domingos, às 11h, com entrada gratuita

07/07 – Ricardo Baldacci Trio
14/07 – Paulistanea Swing Band
21/07 – Neymar Dias e grupo
28/07 - A voz do Brasil: Carlinhos
Vergueiro um cronista brasileiro,
por Hilda Maria
Realizado pelo Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Sociedade
Civil por meio da A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, o projeto
Música no MCB apresentará nos domingos 07, 14, 21 e 28 de julho, a
diversidade musical do Brasil e do mundo com Ricardo Baldacci Trio;
Paulistanea Swing Band; Neymar Dias e grupo; e o show A voz do Brasil:
Carlinhos Vergueiro um cronista brasileiro, por Hilda Maria. A entrada é
gratuita.

O primeiro show do mês (07) será com Ricardo Baldacci Trio, composto por
Ricardo, cantor e guitarrista; Felipe Gianei, contrabaixista; e João Victor Bueno,
pianista. A apresentação no MCB será do show ‘100 Anos de Nat King Cole’
que relembra os principais sucessos da carreira do artista além das músicas
mais importantes da primeira fase jazzística do cantor/pianista. Entre os
números apresentados estão: Unforgettable, L.O.V.E, Pretend, Too Young,
Straighten Up and Fly Right, Sweet Lorraine, Smile, Almost Like Being in Love,
Route 66, entre outras.
A apresentação do dia 14 é da Paulistanea Swing Band que também traz o jazz
para o palco do Museu. Com o show ‘O jazz tocado com alegria’, o grupo leva
ao público esse estilo musical que se originou da fusão de vários estilos
musicais populares que eram tocados por bandas do final do século 19. A
banda é formada, atualmente, por Hector Costita, William Anderson, Austin
Roberts, Décimo Mazzocato Junior, Joseval Paes, Adolfo Carlucci e José
Augusto Weber.
Neymar Dias, viola; e o grupo formado por Igor Pimenta, contrabaixo; Agenor
de Lorenzi, teclados; e Gabriel Altério, baterista; apresentam no palco do MCB
no dia 21, o show ‘Minhas Canções Instrumentais’ que traz para o público as
possibilidades solísticas da viola caipira a diversos estilos musicais. O repertório
engloba música erudita e sonoridades pertencentes ao pop, jazz, rock, além de
canções autorais.
Para finalizar o mês (28), o espetáculo será ‘A Voz do Brasil: Carlinhos
Vergueiro um cronista brasileiro, por Hilda Maria’. O show celebra os 45 anos
de carreira de Carlinhos Vergueiro. A cantora Hilda Maria apresenta a obra do
compositor por meio de um recorte sobre crônicas, personagens e lugares. A
direção musical e arranjos são de Paulo Serau.
SERVIÇO:
Música no MCB – 20ª temporada
JULHO
07/07 – Ricardo Baldacci Trio
14/07 – Paulistanea Swing Band
21/07 – Neymar Dias e grupo
28/07 - A voz do Brasil: Carlinhos Vergueiro um cronista brasileiro, por
Hilda Maria
Dia e Horário: Domingos, sempre às 11h00
Entrada gratuita
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3032.3727

Sobre o MCB
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo, dedica-se à preservação e difusão da cultura
material da casa brasileira, sendo o único museu do país especializado em
arquitetura e design. A programação do MCB contempla exposições temporárias
e de longa duração, com uma agenda que possui também atividades
educativas, debates, palestras e publicações contextualizando a vocação do
museu para a formação de um pensamento crítico em temas como arquitetura,
urbanismo, habitação, economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade.
Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o Prêmio Design MCB, principal
premiação do segmento no país, realizado desde 1986; e o projeto Casas do
Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a rica diversidade do morar
no país.
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10h00 às 18h00
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada) | Ingressos a partir de 10 de julho:
R$ 15 e R$ 7,50 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60
anos são isentos | Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meiaentrada
Gratuito aos finais de semana e feriados
Acessibilidade no local
Bicicletário com 40 vagas | Estacionamento pago no local
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 | agendamento@mcb.org.br |
www.mcb.org.br
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira
Ana Paula Tósca – (11) 3026-3910 | comunicacao@mcb.org.br
Jaqueline Caires – (11) 3026-3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br
Informações para a imprensa – Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo
Stephanie Gomes – (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br
Milene Spinelli – (11) 3339-8308 | milene.spinelli@sp.gov.br

