Carlinhos Antunes, Sexteto Mundano e convidados
apresentam no MCB o concerto “Olhando para os lados”
Formado por músicos refugiados de diversos países e comandado por
Carlinhos Antunes, o show acontece no dia 12 de junho, às 11h
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No dia 12 de junho, domingo, às 11h, o Museu da Casa Brasileira,
instituição administrada pela Fundação Padre Anchieta, recebe em seu
palco Carlinhos Antunes, Sexteto Mundano e convidados para a
apresentação do concerto “Olhando para os lados”.
O Sexteto Mundano é uma formação reduzida da Orquestra
Mundana Refugi, que une povos por meio da música. Composto por
músicos de várias partes do Brasil e do mundo, a versatilidade dos artistas
envolvidos faz com que o Sexteto Mundano passeie suavemente por ritmos
e melodias como frevos, valsas, jazz, música do leste europeu, música
africana, latinas e baladas.
No concerto “Olhando para os lados” destacam-se o Ayacucho, Frevo
Tonelero, Mungu, Levyana, Sombras da Romãzeira, Nandus Dance, Maria
Rosa, Baião de cinco e Male Betulia, dentre outras. Fazem parte do Sexteto
Mundano: Carlinhos Antunes - cordas e direção musical, Beto

Angerosa percussão
do
mundo, Tiago Dailelo –
baixo
acústico, Maiara Moraes - flauta, Luis Cabrera – saxofone, e Daniel
Muller - piano e acordeom. Participação especial de Léo Matumona (do
Congo) e outros convidados.
Serviço:
Carlinhos Antunes, Sexteto Mundano e Convidados
Data: 12 de junho, domingo, às 11h
Local: terraço do Museu da Casa Brasileira
Av. Brig. Faria Lima, 2.705 – Jardim Paulistano – SP
Próximo à estação Faria Lima da Linha Amarela do Metrô.
Entrada: R$ 20,00 | Meia-entrada: R$10,00
Sobre o MCB
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo, administrada pela Fundação Padre Anchieta,
dedica-se, há 52 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 do MCB
Acompanhe o Museu da Casa Brasileira também pelas redes sociais.
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin
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