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Jeff Siegel Trio
Tiago Linck e Paulo Bergmann
Luís Barcelos e Rafael Mallmtih
Dudarua (Robertinho Silva e Foguete)  

Choro e Samba
Ensaio aberto do Bandão da Oficina

16/AGOSTO 17h



dudarua - robertinho / aloizio jordão

recicle este folder,
dê a outra pessoa.

A programação musical de agosto traz alguns dos mais importantes nomes da 
música instrumental brasileira e internacional, do erudito ao jazz. Destaque 
para a presença de dois grandes bateristas, o americano Jeff “Siege” Siegel e o 
brasileiro Robertinho Silva.
A programação abre no dia 2 com o JEFF SIEGEL TRIO, formado pelos músicos 
americanos Rich Syracuse e Jeff Siegel, dois consagrados nomes da cena 
nova-iorquina do jazz, e o guitarrista brasileiro Marcelo Jesuíno. 
Dia 9, o duo formado pelo trompetista TIAGO LINCK e o pianista PAULO 
BERGMANN apresenta um recital inédito na cidade. 
No DOMINGO EM FAMILIA, dia 16, é a vez da cantora e compositora mineira 
ÉRIKA MACHADO com seu espetáculo infantil Superultramegafluuu. 
Uma grande homenagem ao centenário do instrumentista e compositor Garoto 
com LUIS BARCELOS e RAFAEL MALLMITH no dia 23.
Fechando a programação, dia 30, um dos maiores bateristas brasileiros de todos 
os tempos, ROBERTINHO SILVA traz o show em duo com FOGUETE, intitulado 
DUDARUA. 

No FAZENDO MÚSICA, continuam as Oficinas de Choro e Choro e Samba, sob a 
direção do músico Mathias Pinto. Com um número de alunos sempre crescente 
a oficina vem revelando alguns jovens gaúchos, que começam a se destacar no 
cenário da música brasileira. No dia 22, os instrumentistas LUIS BARCELOS e 
RAFAEL MALLMITH fazem uma participação especial na Oficina, mostrando 
todos seus conhecimentos no gênero choro. 



JEFF SIEGEL TRIO 

ouvindo música

2/8 | DOMINGO | 18h
SALA MULTIUSO | R$12,00
Show | Jazz

jeff siegel trio/divulgação

Jeff "Siege" Siegel é um veterano da cena jazz de Nova Iorque, gravou com nomes 
como Ron Carter, Kenny Burrell, Jack DeJohnette e Benny Golson. Membro do Roland 
Hanna Trio de 1994 a 1999, atuou e gravou ao lado da jovem geração do jazz, nomes 
como Dave Douglas, Kurt Elling, Ravi Coltrane e Stefon Harris. Como educador, Siegel 
ensinou bateria nas mais importantes escolas e universidades americanas. Rich 
Syracuse é outro veterano da cena jazz de Nova Iorque, e atuou ao lado de vários 
nomes do jazz. O guitarrista baiano Marcelo Jesuíno, radicado em São Paulo desde 
2002, é um dos mais ativos nomes da música instrumental brasileira, e já tocou com 
Will Vinson, John Escreet, George Garzone e Michael Kuttner, além de dividir o palco 
com grandes nomes da música instrumental brasileira como Daniel D’ Alcântara, Vitor 
Alcântara, Cuca Teixeira, Bocato, Sizão Machado, Filó.  



TIAGO LINCK E PAULO BERGMANN 

9/8 | DOMINGO | 18h
SALA MULTIUSO | R$ 12,00
Recital | Erudito

tiago linck/cristânia kramatscheck

Tiago Linck (trompete) e Paulo Bergmann (piano) apresentam recital preparado para 
o Santander Cultural com repertório dedicado as mais importantes obras originais 
para trompete e piano. No programa, Böhme, Friedman, Ravel e Villa-Lobos. Tiago 
Linck já se apresentou nas principais salas de concerto do Brasil e em países como 
Alemanha, Argentina e França. Desde 2009 integra a Orquestra Sinfônica de Porto 
Alegre como Trompete Solista. Paulo Bergmann é bacharel em Piano pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e mestre em Música pela mesma 
universidade. Como camerista tem desenvolvido intensa atividade, apresentando-se 
em recitais com Felix Renggli (flauta, Suíça) e Michael Titt (flauta, Noruega), entre 
outros. Desde 2011 é professor do Curso de Graduação em Música da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). 



16/8 | DOMINGO | 17h
SALA MULTIUSO | Entrada franca
Domingo em Família | Infantil

SUPERULTRAMEGAFLUUU com ÉRIKA MACHADO 

luís barcelos e rafael mallmtih/divulgação

LUÍS BARCELOS E RAFAEL MALLMTIH

Duas grandes revelações da nova safra de instrumentistas brasileiros, Luis Barcelos 
(bandolim de 10 cordas) e Rafael Mallmith (violão de 7 cordas) apresentam em duo 
o espetáculo 100 anos de Garoto com o programa inteiramente dedicado à obra de 
Anibal Algusto Sardinha. O multi-intrumentista que acompanhou nomes como 
Carmem Miranda e Dorival Caymmi, apontou novos caminhos musicais que influen-
ciaram os criadores da Bossa Nova. O compositor de Duas Contas e Gente Humilde 
foi um músico inquieto e à frente do seu tempo. Barcelos e Mallmith fazem um 
panorama das criações do ‘Gênio das Cordas’ privilegiando as composições de 
choros de violão tenor, como Caramelo; as peças para violão, como Gracioso e 
Naqueles velhos Tempos; além dos grandes sucessos Jorge do Fusa e Gente Humilde. 

23/8 | DOMINGO | 18h
SALA MULTIUSO | R$12,00
Show | Choro

Um dos melhores espetáculos para crianças chega a Porto Alegre para o Domingo em 
Família. Érika Machado aposta no equilíbrio entre exagero e simplicidade, 
combinando personagens coloridíssimos e uma produção musical simples e de rara 
eficiência. A produção é de John Ulhoa, do Pato Fu, que usou bases eletrônicas de 
muita elegância para rechear letras que falam do amor, em O Melhor da Vida, a 
imaginação em Elefante Amarelo, o tempo em O Relógio, além de virar alguns contos 
de fadas de cabeça para baixo (O Lobo é legal). Com cenários assinados por Érika e 
Filipa Bastos, o show conta com a participação do músico Daniel Saavedra. Nascida 
em 1977, em Belo Horizonte, Érika é formada em artes plásticas, com recente 
mestrado em Portugal. É hoje uma das melhores cantoras e compositoras da nova 
safra da música brasileira. 



Dias 1º, 8, 15, 22 e 29 de agosto
Sábados 13h
SALA MULTIUSO 
Entrada franca

DUDARUA (ROBERTINHO SILVA E FOGUETE) 

Dudarua nasceu do encontro e encantamento de dois percussionistas que criam seus 
sons a partir dos ritmos do folclore brasileiro. Foguete cria e encanta com seus 
instrumentos percussivos nas praças públicas do Rio de Janeiro. Robertinho, com sua 
experiência universal e estudo da diversidade dos ritmos brasileiros, cria com 
instrumentos a sonoridade que envolve e deslumbra o público. Depois de vários 
encontros, a dupla estruturou um trabalho percussivo com ritmos e sonoridades, 
brindando a arte musical com a diversidade cultural. Divaldo Barreto, com o 
pseudônimo de Foguete, é percussionista, iniciou sua carreira profissional no inicio 
da década de 70 e realizou apresentações com vários nomes da música brasileira. 
Robertinho Silva tem se dedicado ao estudo dos sons, através da construção de 
instrumentos musicais percussivos e é considerado um dos artistas brasileiros mais 
significativos das últimas décadas. 

 

30/8 | DOMINGO | 18h
SALA MULTIUSO | R$12,00
Show | Instrumental brasileiro

OFICINA
CHORO E
SAMBA 

Com a proposta de promover a educação musical através da linguagem do choro 
com abordagem prática e teórica, a Oficina Choro e Samba do Santander Cultural 
tem a coordenação do músico Mathias Pinto. Nos encontros semanais, que 
acontecem há 11 anos, é feito um resgate que ilustra as origens e o desenvolvim-
ento do choro, a primeira manifestação musical genuinamente brasileira. A oficina 
é gratuita e as inscrições devem ser feitas com o instrutor aos sábados, às 13h.

    

Os ensaios são abertos ao
público e começam às 13h.

ENSAIO ABERTO
DO BANDÃO DA 



Confira tudo o
que você encontra no

CAPACITAÇÃO DIGITAL
Aulas de ter a sex, às 13h30 e às 16h

Inscrições gratuitas pelo
telefone 51 3287.5941
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SANTANDER CULTURAL
Rua Sete de Setembro, 1028
Centro Histórico – Porto Alegre / RS
Tel: (51) 3287.5500
www.santandercultural.com.br
scultura@santander.com.br

Horários de funcionamento
Terça a sábado, das 10h às 19h
Domingos e feriados, das 13h às 19h
Bilheteria, terça a domingo, das 14h às 19h
Envie um e-mail para scultura@santander.com.br
com o assunto CADASTRO PORTO ALEGRE
e receba nosso newsletter semanal.
Lotação Sala Multiuso: 85 pessoas.

INGRESSOS
Programação regular R$12,00.
Pessoas acima de 60 anos e estudantes R$ 6,00.
Clientes e funcionários Santander têm entrada franca.
Sujeito à lotação dos espaços.
Garanta com antecedência seu ingresso para qualquer dia do mês.

Compre seu ingresso na bilheteria do local ou pelo site www.eventicket.com.br

O Santander Cultural mantém convênio com a Garagem Andrade
Neves (Gen. Andrade Neves, 71).Valide seu tíquete na recepção.


