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Grupo ECCO lança primeiro CD em apresentação
no projeto Música no MCB
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6 de abril, domingo às 11h ‐ Gratuito
Com 15 anos de tradição, o projeto Música no MCB traz apresentações musicais de qualidade
sempre aos domingos às 11h, com entrada gratuita. Para iniciar a programação do mês de
abril, o Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura, realiza no dia 6 o show
de lançamento do CD “As forças da natureza”, do grupo vocal ECCO, com participação especial
de Izzy Gordon.
Em seu primeiro disco, o grupo interpreta canções dedicadas à natureza. Criado em 2009 na
cidade de São Paulo, o ECCO é formado por quatro cantores: Cristiano Santos, diretor musical
responsável pelos arranjos do álbum, além dos vocalistas Rafael Horta e as irmãs Eloiza e
Estela Paixão. “As forças da natureza” conta com as participações de Alceu Valença, Fabiana
Cozza e Izzy Gordon. No show do MCB, Izzy, que é sobrinha de Dolores Duran, fará uma
participação especial cantando “Estrada do sol” – composição de Dolores Duran e Tom Jobim
de 1958.
O ECCO renova a tradição brasileira de grupos vocais, representada historicamente por nomes
como o Bando da Lua, Quatro Ases e um Coringa, Os Cariocas, MPB‐4, Quarteto em Cy e Boca
Livre, entre outros.
Ainda em abril, o projeto Música no MCB receberá:

Dia 13 ‐ Quinta Essentia Quarteto
No lançamento do CD “Falando Brasileiro”, o grupo apresenta o ‘sotaque’ do Brasil: uma
mistura de diferentes ritmos herdados da tradição musical africana e da melodia europeia.
Dia 20 ‐ Freedom Jazz Big Band
Formada por 17 músicos paulistanos, a Freedom Jazz Big Band mantém a tradicional formação
de big bands com 5 saxofones, 4 trombones,4 trompetes, e seção rítmica formada por
guitarra, baixo, piano e bateria. Tem o objetivo de divulgar a era do swing, por meio de
arranjos que marcaram as décadas de 50 a 70.
Dia 27 – Show Pelo Avesso – homenagem a Elis Regina
O cantor Luiz Araújo e o pianista Sílvio Venosa apresentam suas leituras do repertório
eternizado pela interpretação de Elis Regina, considerada uma das principais cantoras
brasileiras do século 20.
Sobre o projeto Música no MCB
Consolidado como uma opção de lazer e entretenimento para toda a família, o projeto Música
no MCB completa 15 anos de existência em 2014. Com apresentações permanentes desde
1999, mais de 220 mil pessoas foram beneficiadas pelo acesso gratuito a shows de nomes
importantes da música brasileira como os grupos Pau Brasil, Zimbo Trio, Projeto Coisa Fina,
Orquestra Mundana, Orquestra Bachiana Jovem, Grupo Aum, Mawaca, Mutrib e Traditional
Jazz Band, entre outros. Por meio deste projeto e da diversificação de sua agenda cultural, o
museu possibilita a presença de novos públicos ao espaço museológico, democratizando o
acesso à cultura.
Serviço
Música no MCB
ABRIL
6/4 ‐ Grupo ECCO – participação Izzy Gordon
13/4 – Quinta Essentia Quarteto
20/4 – Freedom Jazz Big Band
27/4 ‐ Pelo Avesso – homenagem a Elis Regina
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 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
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