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Banda Sinfônica Juvenil do Guri realiza concerto
no Música no MCB

4 de dezembro, domingo às 11h – gratuito
Com regência de Natália Laranjeira, a Banda Sinfônica Juvenil do Guri realiza apresentação no
Música no MCB dia 4 dezembro, às 11h. Em sua 17ª edição, o projeto do Museu da Casa Brasileira,
instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, realiza desde 1999 shows gratuitos,
sempre aos domingos, no terraço do Museu.
O grupo traz para a penúltima apresentação da temporada 2016 do Música no MCB, composições
como An American in Paris (G. Gershwin, arranjo John Krance), Czardas (Vittorio Monti, arranjo
Toshio Mashima) e Suite Nordestina (Duda do Recife). Criado em 2009, o grupo reúne jovens
músicos de 16 a 19 anos, escolhidos por meio de audições entre os alunos do Guri da capital e
grande São Paulo.
Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro. Desenvolvido pelo Governo
do Estado de São Paulo em 1995, realiza educação musical e inclusão sociocultural para 13 mil
crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos em 46 polos da capital e em cidades da região
metropolitana de São Paulo.
Será atração do Música no MCB em dezembro:
Dia 11 – Orquestra Pinheiros e Coral ECP
A Orquestra Pinheiros e o Coral ECP (Esporte Clube Pinheiros), sob a regência do maestro Murilo
Alvarenga, realizam o show “Tempo de Natal”, que marca o encerramento desta temporada do

projeto Música no MCB. O repertório do concerto reúne temas consagrados como “Feliz Navidad”
(Jose Feliciano), Hallellujah! (G. F. Handel) e Imagine (John Lennon).
Sobre o projeto Música no MCB
Com edições contínuas desde 1999, o projeto Música no MCB pôde ser visto por mais de 230 mil
pessoas que tiveram acesso gratuito a shows de grupos como Pau Brasil, Zimbo Trio, Projeto Coisa
Fina, Orquestra Bachiana Jovem, Grupo Aum, Mawaca, 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 cerca de 400 espectadores a cada domingo.
Sobre o MCB
O Museu da Casa Brasileira (MCB), instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,
dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, sendo o único museu do
país voltado à arquitetura e ao design. A programação contempla exposições temporárias e de
longa duração, além de uma agenda com debates, palestras e publicações que contribuem na
formação de um pensamento crítico em temas diversos como urbanismo, habitação, economia
criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre as inúmeras iniciativas do MCB, destacam-se
o Prêmio Design MCB, principal reconhecimento do segmento no país, realizado desde 1986, e o
projeto Casas do Brasil, cujo objetivo é resgatar e preservar a memória sobre a diversidade do
morar do brasileiro.
SERVIÇO:
Música no MCB: Banda Sinfônica Juvenil do Guri
Dia e Horário: 4 de dezembro, domingo às 11h
Entrada gratuita sujeita a lotação
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3032.3727
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: R$ 7 e R$ 3,50 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos |
Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meia-entrada
Gratuito aos finais de semana e feriados
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
Luciana Tamaki – (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) 3339.8162 | gisele@sp.gov.br
Viviane Ferreira – (11) 3339.8243 | viferreira@sp.gov.br

