
 
Informações à imprensa 
2015 

 
Dia das mães tem apresentação do projeto Música no MCB: 
pianista Guilherme Ribeiro no lançamento do CD “Tempo” 

 

 
 

10 de maio, domingo, às 11h - Gratuito 
 
No dia das mães, 10 de maio, às 11h, o projeto Música no MCB recebe o pianista Guilherme 
Ribeiro, que sobe ao palco acompanhado por sua banda no terraço do Museu da Casa Brasileira, 
instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, para lançar “Tempo”, o quarto CD de 
sua carreira, terceiro lançado no Brasil. Formado por composições próprias, o disco também inclui 
uma versão instrumental de “Canto de Ossanha”, de Baden Powell e Vinícius de Moraes.  
 
Influenciado pelo pop e a música instrumental contemporânea, e por meio da parceria com 
músicos internacionais como o guitarrista Roberto Zechini e o cantor Mateus Sartori, ambos 
italianos, Guilherme busca inspiração nas métricas ímpares, forte característica de suas 
composições, e nos timbres dos sintetizadores e pianos elétricos dos anos 1960, tais como 
Mellotron, MiniMoog, Fender Rhodes, Wurlitzer, além do piano acústico.  
 
À frente do piano e teclado, ele terá a companhia dos músicos Vinícius Gomes (guitarra e violão de 
aço), Daniel de Paula (bateria), Sidiel Vieira (contrabaixo acústico), Ricardo Braga (percussão), além 
de contar com a participação especial do saxofonista residente nos Estados Unidos Felipe Salles. 
 
Ainda em maio, serão atrações do projeto Música no MCB: 
 
Dia 17 – Banda Sambazz 
A banda paulista traz ao MCB seu trabalho autoral marcado pela influência da MPB. O samba, a 
bossa e a música nordestina estão presentes na sonoridade do Sambazz, que tem como referências 
artistas como João Bosco, Elis Regina, Chico Buarque, Djavan, entre outros. 



Dia 24 – Duo Lucatelle-Bartoloni 
Formado pela pianista Daniela Lucatelle e pelo violonista Fábio Bartoloni, o duo apresenta o projeto 
Sonatas & Fantasias, que resultou no CD de mesmo nome, com o propósito de registrar e ampliar o 
repertório desta formação, não tão comum na música da câmara. 

Dia 31 – Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil do Guri 
Criada em 2011, a Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil do Guri desenvolve uma série de atividades 
artístico-pedagógicas com alunos com idades entre 11 e 18 anos selecionados, por meio de 
audições, dentre os estudantes de todos os polos do Programa Guri na capital paulista. Sob 
regência de Simone Menezes, interpreta no MCB temas como “An Outdoor Overture”, de Aaron 
Copland e "Abertura Nabucco", de Giuseppe Verdi.  
 
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 
 
MAIO 

03.5 – Big Band do Clube de Campo de São Paulo 
10.5 – Guilherme Ribeiro 
17.5 – Banda Sambazz 
24.5 – Duo Lucatelle-Bartoloni 
31.5 – Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil do Guri  

 
Dia e Horário: Domingo, sempre às 11h 
 
Entrada gratuita 
 
Local: Museu da Casa Brasileira 
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  
Tel.: (11) 3032.3727 
 
VISITAÇÃO 
De terça a domingo, das 10h às 18h 
Ingressos: R$ 6 e R$ 3 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos 
Gratuito aos sábados, domingos, feriados e aberturas noturnas 
 
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 
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br 
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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  
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