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Projeto Música no MCB apresenta shows da big band Projeto 
Coisa Fina e de Carlinhos Antunes com a Orquestra Mundana 

 

 
 

15 de novembro, domingo às 11h e 16h - Gratuito 
 
No domingo, 15 de novembro, acontecem dois shows do projeto Música no MCB no terraço do 
Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Com sessões 
às 11h (Projeto Coisa Fina) e às 16h (Carlinhos Antunes e Orquestra Mundana), as apresentações 
têm entrada gratuita. 
 
Às 11h, a big band Projeto Coisa Fina abre a programação do dia com o lançamento de seu segundo 
CD em parceria com o Selo Sesc, “Coisa Fina”, que destaca temas de Jacob do Bandolim, Moacir 
Santos, Laércio de Freitas, Guinga, entre outros.  O grupo, criado há 10 anos a partir da admiração 
de jovens músicos pela obra de Moacir Santos - um dos maiores compositores e arranjadores da 
música instrumental brasileira, valoriza a obra de compositores brasileiros e incentiva a produção 
de novos autores.  
 
A segunda apresentação acontece às 16h. Junto com a Orquestra Mundana, o músico multi-
instrumentista Carlinhos Antunes apresenta uma retrospectiva dos seus três últimos discos e uma 
prévia do seu novo trabalho, “Violeta”, que presta homenagem a compositora, cantora, artista 
plástica e ceramista chilena, Violeta Parra. O show traz uma roupagem brasileira e contemporânea, 
das várias facetas de Violeta, sem estereótipos ou rótulos, concebido a partir do encontro entre 
Carlinhos e Angel Parra, filho de Violeta, na França, no Festival Nuits Atypiques de Langon, em 
2004. 
 
Ainda em novembro, serão atrações do projeto Música no MCB: 
 
Dia 22 – Edição especial Consciência Negra 
11h – Mamour Ba e Conexão African Beat 
Formado há 15 anos, o Conexão African Beat apresenta os ritmos do Senegal em um show que 
reúne tradição e modernidade. Com participação especial do músico Carlinhos Antunes, o show 
traz repertório que contempla composições próprias criadas pelo multi-instrumentista senegalês 



Mamour Ba. 
 
16h – Gabriel Levy 
O acordeonista Gabriel Levy apresenta seu primeiro CD, "Terra e Lua", com composições 
instrumentais autorais. Relacionando à música popular tradicional brasileira com as linguagens de 
diversos estilos populares e eruditos do mundo, ele apresenta os múltiplos recursos do acordeom 
em uma sonoridade camerística. 
 
Dia 29 – Clara Moreno 
A cantora carioca Clara Moreno lança o CD “Samba Esquema Novo – De novo”, que recria as 12 
músicas do primeiro álbum de Jorge Benjor, Samba Esquema Novo, lançado originalmente em 
1963.  
 
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. 
 
Sobre o Museu da Casa Brasileira 
O Museu da Casa Brasileira se dedica às questões da cultura material da casa brasileira. É o único 
do país especializado em design e arquitetura, tendo se tornado uma referência nacional e 
internacional nesses temas. Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o Prêmio Design Museu 
da Casa Brasileira, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, que promove um inventário 
sobre as diferentes tipologias de morar no país. 
 
SERVIÇO: 
Música no MCB – 16ª temporada 
 
OUTUBRO 

01.11 – Bhakti Performing Arts 
08.11 – Vento em Madeira 
15.11 – 11h: Projeto Coisa Fina | 16h: Carlinhos Antunes e Orquestra Mundana 
22.11 – 11h: Mamour Ba e Conexão African Beat | 16h: Gabriel Levy 
29.11 – Clara Moreno 

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