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outubro/novembro

tuia lencione / gabriel carrara

recicle este folder,
dê a outra pessoa.

A programação musical de outubro e novembro mescla os mais diferentes 
gêneros e tendências, reunindo atrações locais, nacionais e internacionais. 
No dia 4 de outubro, o cantor e compositor TUIA LENCIONE abre a agenda 
musical. Sobre ele Paulinho Moska escreveu: “Sua música é cheia de 
qualidades! Começando pelas composições de forte apelo pop e muito bem 
acabadas...tudo timbra com sabor de pronto pra dar certo”.
Segue no dia 11, com o CUE TRIO, que, diretamente de Buenos Aires, traz sua 
música rica em influências, com três jovens e destacados instrumentistas 
argentinos. 
O DOMINGO EM FAMILIA, dia 18, tem a presença de PIXINGANDO, projeto de 
educação musical que tem como base o genial Pixinguinha.
Fechando a programação de outubro, dia 25, o ELIAS BARBOZA TRIO mostra 
toda qualidade do choro produzido no Rio Grande do Sul em composições 
próprias e clássicos do gênero.

Novembro começa com o duo BICO DE PENA, no dia 1ª, abrindo também a 
programação do Santander Cultural na Feira do Livro. Uma formação inusitada 
que, utilizando dois instrumentos não harmônicos, cria arranjos intrincados e de 
altíssima qualidade na música brasileira. 
Segue, no dia 8, com o compositor gaúcho POTY BURCH. Natural de Jaguarão, 
mostra porque vem sendo apontado como uma das mais gratas surpresas da 
música gaúcha.
No dia 15 é a vez do projeto CAFÉ OU CHIMARRÃO?, que reúne o violinista 
Mathias Pinto e o guitarrista Paulinho Fagundes.
O duo argentino FLOR DE LIO, no dia 22, traz sua música que transita entre o 
folclore e o tango pela primeira vez a Porto Alegre. 
Encerrando a programação de novembro, dia 29, o BANDÃO DA OFICINA 
CHORO E SAMBA DO SANTANDER CULTURAL comemora com o público a 
Menção Especial no Prêmio Açorianos.

No FAZENDO MÚSICA, segue a Oficina Choro e Samba, nos sábados à tarde. 
Batendo recordes de participação em 2015, a oficina segue como a principal 
atividade ligada ao ensino da música brasileira na cidade. Este trabalho acaba 
de ser indicado para receber Menção Especial no Prêmio Açorianos de Música 
2015, uma das mais importantes premiações da música gaúcha. A oficina 
receberá o prêmio no dia 1º de dezembro, no Auditório Araújo Vianna. 

4/OUTUBRO 18h

TUIA
LENCIONI 

P R O G R A M A Ç Ã O



Projeto de Germán Suane (violão), Mariano Poc (violoncelo) e Rodrigo Ruffini 
(clarinete), três importantes instrumentistas de Buenos Aires, que exploram temas 
de variado repertório. Germán Suane é especializado em violão clássico e exerce a 
docência em estabelecimentos educativos e de maneira particular. Como composi-
tor, realizou a música original de longas e curtas-metragens e obras de teatro. 
Rodrigo Ruffini já participou da Orquestra Sinfônica de Radio Nacional e Orquestra 
da Universidade de Lanús. Atualmente, integra a Banda Sinfônica da Polícia 
Metropolitana. Mariano Poc é especializado em violoncelo e docente de música e 
instrumento em oficinas e escolas de Buenos Aires e responde por trilhas sonoras 
para obras teatrais e cinematográficas. 

ouvindo música

4/10 | DOMINGO | 18h
SALA MULTIUSO | R$12,00
Show | MPB

cue trio/divulgação

O cantor e compositor, vindo do Vale do Paraíba - interior de São Paulo - despontou 
nos anos 90 com a banda Dotô Jéka, que trazia uma proposta ousada e inovadora de 
misturar rock com música caipira. O primeiro DVD Tuia ao Vivo, um registro ao vivo 
de seu encontro com suas raízes, conta em versos e melodias a trajetória inspirada no 
Vale do Paraíba. A música O Céu ganhou destaque nas rádios de todo país. Seu novo 
CD, Jardim Invisível, também vem ganhando as rádios de todo país, com destaque 
para a música Atalhos. Tuia lançou também a música Flor, com participação de 
Guarabyra, do lendário Sá, Rodrix e Guarabyra. A música estará no próximo disco de 
estúdio Reverso Folk, que terá participações de Guarabyra e de Tavito, com 
lançamento previsto para o início de 2016. 

TUIA LENCIONI

CUE TRIO 

11/10 | DOMINGO | 18h
SALA MULTIUSO | R$ 12,00
Show | Instrumental (Argentina)



DOMINGO EM FAMÍLIA
COM PIXINGANDO 

Camargo (cello), o duo busca, com apenas duas linhas musicais, abraçar o desafio 
de expressar a riqueza da música brasileira pelas entrelinhas de suas composições 
e arranjos. Fundado em 1992, é detentor de vários prêmios e participou de 
gravações ao lado de artistas renomados, como Nelson Ayres e Paulo Belinatti. Tem 
dois CDs independentes lançados, Entrelinhas e Suíte das Crianças. Mauro Dias 
escreveu sobre eles no jornal O Estado de São Paulo: “A submissão de peças de 
Jobim (Luíza), Edu Lobo (Valsa Brasileira), Gismonti (Karatê) e outras às característi-
cas não harmônicas da flauta e do violoncelo é coisa de um grau de dificuldade que 
só dois grandes músicos ousariam com êxito”.

18/10 | DOMINGO | 18h
SALA MULTIUSO | Entrada franca
Infantil

O projeto Pixingando preparou um repertório 
especial para os pequenos. Na parte instrumental 
choros que imitam os bichos como O Gato e o 
Canário, Urubu Malandro, Samba do Urubu e 
Gavião Calçudo. Para a parte cantada o grupo 
convida o cantor Gabriel Pinto para interpretar a 

obra de Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Edu Lobo e Toquinho voltada ao público 
infantil.  Pixingando é um projeto de educação musical, tendo como base o trabalho 
de Pixinguinha. Com o objetivo de aproximar novos públicos e tornar ainda mais 
acessível a obra deste gênio da música popular brasileira. O grupo é formado por 
Guilherme Sanches (percussão), Mathias Pinto (violão 7 cordas), Gabriel Pinto (voz) 
e Lucian Krolow (flauta).

bico de pena/divulgação

Bandolinista e compositor reconhecido como um dos maiores solistas do Sul do Brasil, 
seu primeiro disco, Puro Sentimento, obteve quatro indicações ao Prêmio Açorianos 
de Música. Em 2014 seu choro Luminoso foi vencedor da Moenda Instrumental em 
Santo Antônio da Patrulha. Em 2015 participou do show de Yamandu Costa e foi solista 
das Orquestras da Unisinos e da PUC, além de ter sido selecionado para o Programa 
Prelúdio da TV Cultura. Para o show no Santander Cultural, Elias apresentará sua 
formação em trio, com os grandes músicos João Vicente no violão sete cordas e 
Fernando Sessé no pandeiro e percussão. O show tem uma característica intimista, 
mostrando composições inéditas de Elias, além de releituras de grandes compositores 
da música brasileira.

25/10 | DOMINGO | 18h
SALA MULTIUSO | R$12,00
Show | Choro

ELIAS BARBOZA TRIO

1º/11| DOMINGO | 18h
ÁTRIO
Entrada franca
Show | Instrumental

Formado pelo casal Renato 
Camargo (flauta) e Angelique 

BICO DE PENA



8/11| DOMINGO | 18h
ÁTRIO | Entrada franca
Show | MPB

Músico e compositor natural de Jaguarão/RS, busca na música a expressão de sua 
consciência e percepção universal. Focado em apresentar suas composições, integrou 
o coletivo ESCUTA - O Som do Compositor. Em 2013, através do coletivo, se apresen-
tou com show acústico em diversos locais e participou de shows de outros músicos e 
bandas gaúchos, como Ian Ramil, Leo Aprato, Renascentes, Fantomáticos e Apanha-
dor Só. Ainda em 2013 lançou o single da música Fugas de Setembro, veiculado em 
programas de TV e disponível em sites de compartilhamento na Internet. Em 2014 
participou do projeto Sons da Cidade, promovido pela Secretaria Municipal de 
Cultura de Porto Alegre, no Teatro Renascença. Entre 2014 e 2015 se dedicou ao EP 
Casa, produzido por Ian Ramil e Guilherme Ceron.

POTY BURCH

22/11| DOMINGO | 18h
SALA MULTIUSO | R$12,00
Show | Instrumental
(Argentina)

Nasce do encontro musical entre 
Florencia Amengual (bandoneón) 
e Lionel Mórtola (contrabaixo). Sua música é um diálogo entre ambos instrumentos 
dentro de um repertório que transita entre a música folclórica argentina e o tango. As 
milongas, valsas e compositores como Troilo, Piazzolla, Plaza e De Caro se misturam 
com os ritmos de chacarera e huayno, em arranjos próprios com uma linguagem 
pessoal. Com mais de 10 anos de trajetória, com shows realizados na Europa e 
América Latina, Flor de Lio se consolida como um dos mais interessantes e originais 
duos da música argentina.

FLOR DE LIO

15/11| DOMINGO | 18h
ÁTRIO | Entrada franca
Show | Instrumental

Projeto de dois músicos em busca 
de pontes entre as diferentes 
músicas populares do mundo. Paulinho Fagundes (guitarrón, guitarra e violão) vem 
de uma família tradicional da música nativista gaúcha e mistura influências de Jazz 
em seus trabalhos. Mathias Pinto (violão 7 cordas) é coordenador da Oficina Choro e 
Samba do Santander Cultural e músico atuante dentro do universo da MPB. A dupla 
abre mão de regras e de preconceitos entre os gêneros musicais e propõe uma visão 
aberta e musical sobre a nossa cultura popular. No repertório composições em 
parceria de Mathias com  Paulinho além de músicas de Paulo Dorfman, Jacob do 
Bandolim, Luiz Carlos Borges, Garoto, Luis Barcelos e Tom Jobim.

CAFÉ OU CHIMARRÃO?

flor de lio/divulgação



29/11 | DOMINGO | 18h
SALA MULTIUSO | Entrada franca
Show | Choro

A Oficina Choro e Samba no seu décimo primeiro ano de atividade apresenta ao 
público o repertório 2015 do Bandão da Oficina. Músicas que contam a história da 
música brasileira desde suas origens, passando pela polca, maxixe, valsa, choro, 
samba e ilustrando o desenvolvimento de nossa música popular urbana. Entre os 
compositores figuram grandes chorões como Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, 
Octávio Dutra e Ernesto Nazareth. O bandão da oficina realiza seus ensaios abertos 
ao público todos os sábados a partir das 13h dentro da programação da Oficina 
choro e samba do Santander Cultural. O show marca o encerramento da programa-
ção musical no ano de 2015 e comemora o recebimento de Menção Especial no 
Prêmio Açorianos de Música 2015 para a Oficina Choro e Samba do Santander 
Cultural. 

BANDÃO DA OFICINA CHORO E
SAMBA DO SANTANDER CULTURAL

Dias 3, 10, 17, 24 e 31 de outubro e
7, 14, 21 e 28 de novembro 
Sábados 13h
SALA MULTIUSO 
Entrada franca 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 desenvol-
vimento 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. A Oficina receberá em dezembro a Menção Especial no Prêmio Açorianos de 
Música 2015.

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

ENSAIO ABERTO
DO BANDÃO DA 



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

Inscrições gratuitas pelo
telefone 51 3287.5941

BIBLIOTECA
Ter a sáb, das 10h às 13h e das 14h às 19h

Domingos e feriados, das 13h às 19h.
Não abre no primeiro domingo do mês

Telefone: 51 3287.5576



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 - Átrio 200 pessoas.
Acesso ao Átrio pela rua Siqueira Campos, 1125

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.
Domingo em Família e shows durante a Feira do Livro
(1º, 8 e 15/11) têm entrada franca.

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.
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