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Música no MCB inicia sua 16ª temporada com o show d e 
lançamento do CD “Bênção”, do contrabaixista Sizão Machado 

 

 
 

15 de março, domingo às 11h - Gratuito 
 

O projeto Música no MCB retoma sua programação semanal a partir de 15 de março. Sempre aos 

domingos, às 11h, acontecem apresentações musicais de qualidade no terraço do Museu da Casa 
Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O show inaugural da 16ª 

temporada fica por conta do lançamento do CD “Bênção”, de Sizão Machado.  

 
Ao lado de Josué dos Santos (saxofones e flauta), Joabe Reis (trombone) e Dudu Portes (bateria), o 

contrabaixista Sizão Machado faz um tributo ao maestro Moacir Santos, trazendo releituras de 

alguns de seus temas.  Na apresentação do MCB, o grupo interpreta também músicas inéditas de 

instrumentistas como Nailor Proveta, Maurício Carrilho, Paulo Flores, Nenê, além de composições 

próprias concebidas em homenagem ou sob forte influência da obra de Moacir Santos. 

 

Confira detalhes das outras apresentações de março: 

 
Dia 22 – Rafael Ferrari – Lançamento do CD Bandolim Campeiro 
Ao lado de Gabriel Selvage no violão 7 cordas,  Rafael Ferrari lança o álbum “Bandolim Campeiro”, 

que faz a fusão da música regional gaúcha com o choro. O bandolim, instrumento típico das rodas 

de choro, surge pela primeira vez tocando gêneros e ritmos da cultura gaúcha e da música regional 

do sul do Brasil, tais como milonga, vanerão, chamamé, chacarera, entre outros, resgatando 

compositores e mostrando a beleza e a tradição da música gaúcha para o restante do Brasil. 

 



Dia 29 – Bora Barão  
Com piano, duo de sopros e um conjunto tradicional formado por violão, cavaquinho e percussões, 

o grupo Bora Barão retorna ao MCB para o lançamento do CD “Baile”. O álbum explora a 

diversidade rítmica brasileira de forma criativa, uma profusão de ritmos passando pelo samba, 

baião, carimbó, afoxé, frevo, maracatu, maxixe, choro e traz em algumas composições referências 

de ritmos provenientes da matriz tradicional da música latina. 

 

Sobre o projeto Música no MCB 

Com edições contínuas desde 1999, o projeto Música no MCB já beneficiou mais de 220 mil 

pessoas, que tiveram acesso gratuito a shows de grupos como Pau Brasil, Zimbo Trio, Projeto Coisa 

Fina, Orquestra Bachiana Jovem, Grupo Aum, Mawaca e Traditional Jazz Band, entre outros. As 

apresentações, que acontecem em palco montado no terraço do Museu da Casa Brasileira entre os 

meses de março e dezembro, reúnem atualmente cerca de 400 espectadores a cada domingo. 

 
SERVIÇO: 
Música no MCB – 16ª temporada 
 

MARÇO 

15.3 – Sizão Machado Quarteto 

22.3 – Rafael Ferrari  

29.3 - Bora Barão 

 
Dia e Horário: Domingo, sempre às 11h 
Entrada gratuita 

 

Museu da Casa Brasileira 
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  

Tel.: (11) 3032.3727 

 

VISITAÇÃO 

De terça a domingo, das 10h às 18h 

 
Nova política de cobrança de ingressos 
A partir de 3 de março, os visitantes do Museu da Casa Brasileira, incluindo os clientes do 

restaurante Santinho no MCB, pagarão ingresso reajustado no valor de R$ 6 (inteira) ou R$ 3 (meia-

entrada).  Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos. Aos sábados, domingos, feriados 

e aberturas noturnas a entrada permanece gratuita.   

 

Acesso a pessoas com deficiência / 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 

Filipe Bezerra - (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br  

Izabelle Prado – (11) 3026.3900 | assist2comunicacao@mcb.org.br 

 

Informações para a imprensa - Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Jamile Menezes – (11) 3339.8243 | jmferreira@sp.gov.br 

Natália Inzinna – (11) 3339.8162 | ninzinna@sp.gov.br  


