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OCAM abre temporada de concertos 2016 em apresentação no
projeto Música no MCB

10 de abril, domingo, às 11h – gratuito
A Orquestra de Câmara da Escola de Comunicação e Artes da USP (OCAM) abre sua temporada
2016 em concerto no Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de
São Paulo. Com entrada gratuita, a apresentação integra o projeto Música no MCB e acontece no
dia 10 de abril, domingo, às 11h.
Sob regência do maestro Gil Jardim, a OCAM apresenta a Sinfonia nº 5 em Si Bemol Maior, de F.
Schubert, e a Sinfonia nº 1 em Dó menor, de F. Mendelssohn. Criada em 1995 pelo Maestro Olivier
Toni, com o propósito de dar suporte às atividades pedagógicas desenvolvidas no Departamento de
Música da ECA/USP e propiciar aos jovens músicos a prática instrumental necessária para a
profissionalização, a orquestra tem um corpo sinfônico formado por 45 músicos, composto por
alunos do Departamento de Música da USP e jovens da comunidade ligados à universidade por
meio de cursos de extensão. As seleções são realizadas anualmente.
Ainda em abril, serão atrações do projeto Música no MCB:
Dia 17 – André Juarez Quarteto
À frente do Quarteto, o vibrafonista, maestro e arranjador André Juarez, apresenta um trabalho
baseado em uma fusão de MPB, salsa e jazz, dando uma roupagem diferenciada a clássicos da
música popular brasileira. O show apresenta uma combinação de gêneros somando composições

próprias com novos arranjos e adaptações de grandes clássicos da música brasileira como
“Disparada”, “Trenzinho Caipira” e “Expresso 2222”.
Dia 24 – Quarteto Quadrantes
O Quarteto Quadrantes lança o novo álbum, Sinuosa, cujas peças musicais possuem um raro dom
de impregnar o ambiente de escuta, seja ele o de uma rede praieira ou de um volante nervoso.
Sobre o projeto Música no MCB
Com edições contínuas desde 1999, o projeto Música no MCB já beneficiou 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 e 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) dedica-se 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 uma agenda com base em debates, palestras e
publicações que contextualizam a vocação do museu para a arquitetura e o design, contribuindo na
formação de um pensamento crítico em temas diversos como urbanismo, habitação, economia
criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o
Prêmio Design MCB, principal reconhecimento do segmento no país, realizado desde 1986; e o
projeto Casas do Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a diversidade do morar do
brasileiro.
SERVIÇO:
Música no MCB
ABRIL
03.4 – Rafa Castro
10.4 – Orquestra de Câmara da ECA – USP (OCAM)
17.4 – André Juarez Quarteto
24.4 – Quarteto Quadrantes
Dia e Horário: Domingos, 11h.
Entrada gratuita
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3032.3727
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10h às 18h.
Ingressos: R$7 (inteira) e R$3,50 (meia-entrada). Grátis para crianças até 10 anos e maiores de 60
anos. Gratuito aos sábados, domingos 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
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