
TERÇA DE SAMBA 
01 e 08 de dezembro 

 
Com suas andanças, Deolindo firmou-se como um dos principais 

nomes da cena do samba e apresenta um pouco do seu repertório nos 
shows da Vitrine. O compositor e interprete, gravou sua história no Carnaval 
Paulista, tendo composições representando escolas de samba de São 
Paulo.  

 
Serviço 
Local: Vitrine da Dança  
Data: 01 e 08.12 às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 90 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita 
 
 

 
 

QUARTA FLOW 
02 e 09 de dezembro 

 
Com repertório composto por músicas 

autorais, o grupo Engrenagem Urbana retrata 
o dia a dia da periferia a partir de um olhar 
poético e apostando na junção de ritmos, que 
vai do hip hop ao jazz, passeando por outras 
tantas vertentes. 

 
Serviço 
Local: Vitrine da Dança  
Data: 02 e 09.12 às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 90 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita 
 
 
 

QUINTA DO SAMBA ROCK 
03 e 10 de dezembro 

 
O show do grupo Mark MP Brasil apresenta um repertório que 

mistura samba rock antigo e clássico com canções de Jorge Ben Jor, 
Os Opalas, Tim Maia e muitos outros nomes de peso da música 
popular brasileira. 

 
Serviço 
Local: Vitrine da Dança  
Data: 03 e 10.12 às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 90 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita 
 
 
 

 



NA BATUCADA DA VIDA 
03 de dezembro 

 
O espetáculo musical faz uma 

homenagem à cantora Carmen Miranda. No 
palco, Célia, Lucinha Lins e Virgília Rosa 
revivem músicas da artista que alegrou o 
mundo pós Primeira Guerra Mundial, como a 
canção que dá nome ao show ‘Na batucada da 
vida’. 
 
Serviço 
Local: Sala Olido  
Data: 03.12 às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta 
a partir das 14h para retirada dos ingressos) 
 
 

MUNTCHAKO 
05 de dezembro 

 
O grupo, que nasceu de três vivências 

musicais completamente distintas, apresenta 
ritmos universais mesclados a batidas 
eletrônicas, guitarradas, sintetizadores e o 
bom humor dos instrumentistas experientes. 

 
Serviço  
Local: Vitrine da Dança  
Data: 05.12 às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos. 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta 
a partir das 14h para a retirada dos 
ingressos) 
 

 

2º PRÊMIO GRÃO DE MÚSICA 
05 de dezembro 

 
Com o objetivo de referendar trajetórias e obras artísticas de todas 

as regiões do país, o Prêmio Grão de Música foi idealizado pela cantora e 
compositora Socorro Lira e está na sua segunda edição. O PGM premia a 
diversidade musical do Brasil. 

 
Serviço 
Local: Sala Olido  
Data: 05.12 às 18h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para retirada 
dos ingressos) 


