Grupo Chorando as Pitangas lança o CD ‘Terceira
Dose’ no palco do Museu da Casa Brasileira
O show contará com a participação especial do violinista Ricardo Herz
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Estado de São Paulo, administrado pela Fundação Padre
Anchieta (FPA), retoma o projeto ‘Música no MCB’ no dia 13 de fevereiro,
domingo, às 11h, com o show do grupo de choro paulistano Chorando as
Pitangas. Na ocasião, será lançado o CD “Terceira Dose” e a apresentação
contará com a participação especial do violinista, Ricardo Herz. O ingresso custa
R$ 20,00 (meia-entrada R$ 10,00) e pode ser adquirido com antecedência pelo
site do Museu.
Com mais de 20 anos de estrada, esse é o primeiro disco inteiramente
autoral do grupo, que já lançou dois CDs, “Chorando as Pitangas” (Lua Music,
2005) e “Um Passeio na Benedito Calixto” (Lua Music, 2015). O terceiro álbum,
financiado por meio do programa de incentivo do governo do Estado de São Paulo
– ProAC, traz 10 composições inéditas e a participação pra lá de especial de três
nomes muito relevantes da cena musical brasileira: Ricardo Herz – violinista
virtuose -, Chico Pinheiro – guitarrista de enorme destaque do jazz norte
americano -, e o grupo Barbatuques – referência internacional em percussão
corporal.
O novo álbum do grupo propõe um diálogo com linhagens musicais
diversas daquela do grupo, possibilitando novas sonoridades e experiências
musicais. Ricardo Herz trouxe seu virtuosismo e carisma para duas faixas: “ Pro
Penezzi”, de Milton Mori, bandolinista do grupo, e “Pitanga no Samba”, tema que
Herz compôs exclusivamente para o CD.
Sobre o CD
“Terceira Dose” foi inteiramente concebido e realizado em período de pandemia,
seguindo todos os cuidados sanitários e protocolos existentes. Nenhum
profissional se expôs a qualquer risco durante a sua execução. Foi gravado no
estúdio Apodi 185 pelo talentoso Beto Mendonça, e mixado e masterizado por
Gian Correa. A arte da capa traz as fotos de Stela Handa e o design de Lula
Carneiro. A produção foi feita em parceria pelo Carrossel Voador e Magenta
produções. O nome do álbum é uma referência ao terceiro CD do grupo e

também à vacina contra a Covid, que terá uma terceira dose para garantir sua
eficácia. Este CD traz toda a superação de uma fase de dor e também a certeza
de que dias melhores virão! É um trabalho otimista, aberto, que comemora e
celebra a vida num momento de recolhimento.
Participações especiais de Ricardo Herz, Chico Pinheiro e grupo Barbatuques.
SERVIÇO:
Música no MCB com Chorando as Pitangas
Lançamento do CD “Terceira Dose”
Participação especial: Ricardo Herz
Dia 13 de fevereiro, domingo, às 11h
Local: terraço do Museu da Casa Brasileira
Av. Brig. Faria Lima, 2.705 – Jardim Paulistano – SP
Entrada: R$ 20,00 | Meia-entrada: R$10,00
Adquira seu ingresso antecipadamente: https://bit.ly/3r8WS8L
Lotação: 100 lugares sentados.
Acessibilidade no local
Bicicletário com 40 vagas | Estacionamento pago no local
Sobre o MCB
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo, administrado pela Fundação Padre Anchieta,
dedica-se, há 51 anos, à preservação e difusão da cultura material da casa
brasileira, sendo o único museu do país especializado em arquitetura e design. A
programação do MCB contempla exposições temporárias e de longa duração,
com uma agenda que possui também atividades do serviço educativo, debates,
palestras e publicações contextualizando a vocação do museu para a formação
de um pensamento crítico em temas como arquitetura, urbanismo, habitação,
economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras
iniciativas destacam-se o Prêmio Design MCB, principal premiação do segmento
no país realizada desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate e
preservação da memória sobre a rica diversidade do morar no país.
SITE: mcb.org.br/
Museu da Casa Brasileira | Av. Faria Lima, 2705 | Tel.: (11) 3032-3727
Acompanhe o Museu da Casa Brasileira também pelas redes sociais.
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin
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