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Big Band da Santa apresenta-se no projeto Música no MCB sob a
regência do maestro Paulo Tiné

16 de junho, domingo às 11h – Gratuito
Em todos os domingos de junho, o projeto Música no MCB traz ao Museu da Casa Brasileira,
instituição da Secretaria da Cultura, uma programação musical de qualidade e gratuita, sempre
às 11h. No dia 16 de junho, sobe ao palco a Big Band da Santa, formada há dez anos por
professores e alunos da Faculdade Santa Marcelina. O grupo traz uma variedade de temas
jazzísticos especialmente selecionados para a ocasião, sob a coordenação do maestro Paulo
Tiné.
Integrante do coletivo paulista de big bands Movimento Elefantes, a Big Band da Santa
interpreta no MCB um repertório que abrange de arranjos clássicos de Sammy Nestico a obras
contemporâneas de compositores como Moacir Santos e Maria Schneider. O programa inclui a
versão de Pixinguinha para “Gaúcho”, de Chiquinha Gonzaga, “Maracatucutê”, de Moacir
Santos, e “Take The ‘A’ Train”, de Duke Ellington, em arranjos do trombonista e tecladista
norte‐americano Don Sebesky, entre outros temas instrumentais.
Ainda em junho, a programação do projeto Música no MCB receberá, no dia 23, a Speakin’Jazz
Big Band, uma das raras big bands em São Paulo que segue a estrutura clássica de 5 saxofones,
4 trombones, 4 trompetes, bateria, contrabaixo, guitarra e piano. No último domingo do mês,
o gaitista Gabriel Grossi, em formação de sexteto, apresentará o show de lançamento de seu
oitavo álbum: “Urbano”.

Música no MCB
Em sua 14ª edição, o projeto Música no MCB já beneficiou mais de 200 mil pessoas, que
tiveram acesso gratuitamente a apresentações de nomes importantes da música brasileira,
como Zimbo Trio, Orquestra Bachiana, Mutrib, entre outros grupos, em formações
camerísticas e solo, populares e eruditas. Nesse período, foram curadores da programação
musical do MCB os maestros Julio Medaglia e João Carlos Martins, além dos pesquisadores e
músicos Carlinhos Antunes, Benjamin Taubkin, Antônio Nóbrega e Magda Pucci. Os shows
acontecem sempre aos domingos às 11h, de março a dezembro, e são gratuitas.
SERVIÇO:
Música no MCB
JUNHO
02/06 ‐ Conversa Ribeira
09/06 ‐ Orquestra Pinheiros – regente: Murilo Alvarenga
16/06 ‐ Big Band da Santa – regente: Paulo Tiné
23/06 ‐ Speakin’Jazz Big Band
30/06 ‐ Gabriel Grossi Sexteto

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
Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 20 vagas
Estacionamento pago no local
Visitas orientadas: (11) 3032‐2564 / agendamento@mcb.org.br
www.mcb.org.br
Informação para a imprensa – Museu da Casa Brasileira
Filipe Bezerra ‐ Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br
Andrea Polimeno ‐ Assistente de comunicação | assistcomunicacao@mcb.org.br
Izabelle Prado ‐ Assistente de comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br
Informações para a imprensa ‐ Secretaria de Estado da Cultura
Giulianna Correia – (11) 2627‐8243 | gcorreia@sp.gov.br
Renata Beltrão – (11) 2627‐8166 | rmbeltrao@sp.gov.br

