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No Dia dos Pais, projeto Música no MCB recebe o lançamento
do primeiro álbum do grupo de câmara Novas Tendências

10 de agosto, domingo às 11h ‐ Gratuito
Em comemoração ao Dia dos Pais, o Música no MCB apresenta o lançamento do primeiro
álbum do grupo de câmara Novas Tendências no dia 10 de agosto. O projeto, que chega à sua
15ª edição, sempre com apresentações musicais de qualidade aos domingos às 11h, integra a
programação do Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de
São Paulo.
Com dois pianos no palco, o quarteto traz os músicos Ricardo Abrahão e Rodrigo Vitta
(pianistas), Roberto Saltini e Douglas Maiochi (percussionistas), para o lançamento de
“Quarteto Novas Tendências – Volume 1”, primeiro registro do grupo. O repertório reúne
composições do maestro Rodrigo Vitta, influenciadas pela diversidade contemporânea da
cultura brasileira.
Criado no final da década de 90 por Abrahão e Vitta com a proposta de executar um repertório
contemporâneo com o apoio de flauta, sax alto, trombone e contrabaixo, o grupo Novas
Tendências, após um hiato de 10 anos, retomou em 2013 suas atividades em uma nova
formação, com o objetivo de interpretar obras do período modernista, consagradas e inéditas,
do repertório brasileiro e internacional.
O mês de agosto ainda reserva apresentações das orquestras Uni Jazz Orchester e OCAM –
Orquestras de Câmara da USP, além do show “Violeta Parra – Terna e Eterna”, com Carlinhos
Antunes, Sarah Abreu e Sexteto Mundano, conforme detalhado abaixo:

Dia 17 – Carlinhos Antunes, Sarah Abreu e Sexteto Mundano
Com o concerto “Violeta Parra ‐ Terna e Eterna”, Carlinhos Antunes, Sarah Abreu e o Sexteto
Mundano homenageiam o rico continente americano por meio de Violeta Parra, um dos ícones
da cultura chilena. O concerto terá a participação especial de Tita Parra, neta de Violeta.
Dia 24 – Uni Jazz Orchester
Dirigida pelo trombonista Christian Sommerer, a Uni Jazz Orchester da Universidade de
Regensburg, na Alemanha, é considerada uma das mais ativas e inovadoras big bands da
Europa. Apoiados pelo Instituto Goethe e pelo German Academic Exchange Service, a
orquestra, formada por tem 19 músicos, apresenta no MCB repertório de jazz das décadas 50,
60 e 70, com temas de Thad Jones, Count Basie e Duke Ellington, e também peças de
compositores e arranjadores da atualidade.
Dia 31 – OCAM/USP
Com regência do maestro Gil Jardim, a Orquestra de Câmara da USP programou para o MCB
concerto que inclui temas de Debussy, Bizet, Mozart e Edvard Grieg, entre outros. A
apresentação conta com a participação especial da soprano Camila Rabelo e do pianista
Styveen Azzola, vencedores do III Concurso Jovens Solistas, promovido pelo Departamento de
Música da Escola de Comunicação e Artes da USP e pela OCAM.

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
AGOSTO
3.8 – Alexandre Silvério Quinteto
10.8 – Novas Tendências
17.8 – Carlinhos Antunes, Sarah Abreu e Sexteto Mundano – “Violeta Parra – Terna e Eterna”
24.8 – Uni Jazz Orchester
31.8 – OCAM‐USP

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
Informação para a imprensa – Museu da Casa Brasileira
Filipe Bezerra ‐ Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br
Izabelle Prado ‐ Assistente de comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br
Informações para a imprensa ‐ Secretaria de Estado da Cultura
Jamile Menezes – (11) 2627.8243 | jmferreira@sp.gov.br
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