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Grupo “Folk na Kombi” é atração do MCB
no dia dos namorados

12 de junho, domingo às 11h – gratuito
No dia dos namorados, o Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado
de São Paulo, recebe o grupo Folk na Kombi, que traz um repertório de música folk brasileira de
canções autorais. A apresentação acontece no dia 12 de junho e faz parte do projeto Música no
MCB, que desde 1999 traz shows gratuitos todos os domingos, às 11h.
Formado pelos cantores e compositores Bezão (voz e violão), Felipe Camara (voz e banjo) e Jonavo
(voz e bandolim), o grupo busca divulgar o folk enquanto gênero musical no Brasil. Para isso, além
de músicas próprias, desde 2013 cria parcerias com artistas como Renato Teixeira, Nô Stopa,
Roberta Campos, Renato Godá e Wilson Teixeira. O nome da banda surgiu da kombi vermelha dos
integrantes, que, no início, servia apenas como transporte, e hoje também é cenário das
apresentações.
Em junho também serão atrações do projeto Música no MCB:
Dia 19 – Carol Andrade
Carol Andrade apresenta uma viagem pelos ritmos brasileiros em canções que ressaltam o valor da
natureza humana. O show marca o lançamento do seu terceiro disco, “Sorria”, que aposta na força
da música autoral como forma de revitalizar a música popular brasileira.

Dia 26 – Xaxado Novo
Com rabeca, violão, triângulo, zabumba e percussões, o Xaxado Novo resgata uma formação
tradicional do baião para homenagear grandes mestres da cultura popular brasileira, como Luiz
Gonzaga, Marinês e Jackson do Pandeiro. O grupo transita por diversos ritmos nordestinos, como
xote, rastapé, xaxado e baião, e ainda propõe um passeio musical pelas diferentes culturas que
contribuíram para a formação da música nordestina.

Sobre o projeto Música no MCB
Com edições contínuas desde 1999, o projeto Música no MCB pôde ser visto por 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, 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), instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,
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 contempla exposições temporárias e de
longa duração, além de uma agenda com debates, palestras e publicações que contribuem na
formação de um pensamento crítico em temas diversos como urbanismo, habitação, economia
criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre as inúmeras iniciativas do MCB, destacam-se
o Prêmio Design MCB, principal reconhecimento do segmento no país, realizado desde 1986, e o
projeto Casas do Brasil, cujo objetivo é resgatar e preservar a memória sobre a diversidade do
morar do brasileiro.
SERVIÇO: Música no MCB
JUNHO
12.6 – Folk na Kombi
19.6 – Carol Andrade
26.6 – Xaxado Novo
Dia e Horário: Domingo, 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
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