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Projeto Música no MCB inicia programação de junho com show
da banda Thiago e os Quase Quinze

1 de junho, domingo às 11h ‐ Gratuito
Em 2014, o projeto Música no MCB chega a sua 15ª edição, sempre com apresentações
musicais de qualidade aos domingos às 11h, com entrada gratuita. Na abertura da
programação do mês de junho, o Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da
Cultura, recebe a banda Thiago e os Quase Quinze no dia 1º.
Com uma mistura original de ritmos e estilos, desde o maracatu, o samba, o baião e o rock, a
banda paulista, criada em 2008, é formado por Rafael Fuzaro (baixo), Eduardo Guarinon
(bateria), Thiago Pires (voz) e Rafael Grassi (guitarra). Em 2013 o grupo gravou seu primeiro
CD, “Thiago e os Quase Quinze”, além de ter vencido o concurso de novos talentos promovido
pelo Museu da Imagem e do Som de São Paulo, por meio de escolha feita pelo público em
votação na internet.
Para o MCB, os músicos trazem as faixas autorais do seu primeiro disco, como “Esqueça” e
“Samba do Obscuro”, de Thiago Pires. O show conta com as participações especiais de Eramir
Neto (Projeto Owl ) e de Ruben Marley (Orquestra Brasileira de Música Jamaicana).
No mês de junho, o projeto Música no MCB terá recesso em duas datas. No dia 8 de junho,
não haverá apresentação devido à realização da festa junina no Museu da Casa Brasileira. Já
no dia 29 de junho, o recesso acontece devido ao calendário da Copa do Mundo de Futebol no
Brasil.

Os demais domingos de junho reservam apresentações de:
Dia 15 – Duo Ricardo Herz e Antonio Loureiro
O duo de violino e vibrafone composto pelos paulistanos Ricardo Herz e Antonio Loureiro
interpreta no MCB as músicas do álbum “Herz & Loureiro”. No repertório, composições
próprias, entre elas a inédita “Por cima da barra” ‐, peças dedicadas ao duo, como “Sambito”
(Léa Freire) ‐, além de temas como "Baião de Lacan" (Guinga/Aldir Blanc).
Dia 22 – Duo Calavento
Formado por Diogo Carvalho (violão) e Leonardo Padovani (violino), o duo lança “Calavento”,
seu primeiro CD. Com participação especial do violoncelista Raiff Barreto, a dupla apresenta
peças de Tom Jobim, Astor Piazzolla, Tchaikovsky e Debussy, entre outros.

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, reúnem atualmente entre 300 e 400 espectadores a cada domingo.
Serviço
Música no MCB
JUNHO
1.06 – Thiago e os Quase Quinze
15.06 – Duo Ricardo Herz e Antonio Loureiro
22.06 – Duo Calavento
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$ 4 e R$ 2 (meia‐entrada)
Gratuito aos sábados, domingos e feriados
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
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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
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