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18º Festival de Inverno de Paranapiacaba – Programação 29/07/2018

18º Festival de Inverno 2018 de Paranapiacaba (http://destinosdobrasil.com.br/home/blog/18o-festival-de-inverno-2018-de-paranapiacaba/)

Fonte e créditos: Prefeitura de Santo André (http://www2.santoandre.sp.gov.br/)

29 de julho

10h 

BANDA LIRA DE SANTO ANDRÉ 

A Corporação Musical Lira de Santo André completa 100 anos em 2018 e, sendo uma das mais antigas do Brasil, tornou-se um dos patrimônios musicais da cidade. A

Banda Lira, como é mais conhecida, apresenta-se regularmente em eventos, tanto em Santo André como em outras cidades do Estado de São Paulo. 

Plataforma Expresso Turístico

10h 

VOCÊ É SHOW! 

Espaço para você mostrar seu talento artístico. Os interessados terão cinco minutos para se apresentarem e poderão se inscrever diretamente no local. 
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Palco do Mercado

10h às 18h 

CASA LÚDICA 

Uma casa especialmente montada para as crianças com sala de jogos, brinquedos diversi cados e um quintal das brincadeiras. 

Rua Campos Salles, 458

10h às 18h 

MAIS LAZER 

Projeto itinerante de lazer com tenda dos desa os, jogos populares e projeções de vídeos. 

Rua Campos Salles, em frente ao 459

10h às 18h 

REGISTRA! SANTO ANDRÉ 

Para a 18º edição do FIP, o projeto convidou seis fotógrafos do Lacuna Images para retratar os fazedores de cultura da Vila e realizar um ensaio artístico sobre o

festival, que será produzido e exposto em um grande telão durante o evento. A Lacuna Images é um projeto do ABC paulista que busca reunir pessoas e suas

expressões através da imagem, seja ela estática ou em movimento, e através delas documentar e contar histórias. Com Fernando Lago, Izabella Finote, Diego Coelho

(Mek), Paulo Santana, Nario Barbosa e Danilo Martins Yoshioka. 

Rua Campos Salles, em frente ao 459

10h às 18h 

FEIRA DO VINIL 

Criada há 14 anos por moradores de Santo André para facilitar a comercialização de discos de vinil (LPs), a Feira do Vinil terá sete expositores que levarão cerca de

cinco mil discos. 

Campos Salles, 457

10h às 18h 

FEIRA DE ARTE E ANTIGUIDADES 

Com a participação de expositores de diversos segmentos, a Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba apresenta artesanatos exclusivos, de alta qualidade,

para encantar turistas e moradores. 

Veri car com Secretaria de Meio Ambiente

10h às 18h 

PASSANDO ROUPAS, PASSANDO A VIDA… OU A POÉTICA DO TEMPO – CRISTINA TELES 

A performance apresenta uma re exão sobre o tempo físico e metafórico. A artista realiza o ato de passar e engomar roupas, tão ligado ao cotidiano doméstico,
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porém de forma poética. As roupas engomadas são colocadas dentro de caixas, como numa tentativa de manter o tempo congelado, guardado. (Intervenção) 

Campos Salles, 456

10h às 18h 

ESPAÇO MULTIARTE – COOPACESSO 

Local tem por objetivo promover a interação, troca de experiências e a divulgação de autores e outros agentes culturais locais independentes, bem como das editoras

populares, por meio de feira de livros, exposição de pinturas e esculturas e apresentações musicais e poéticas. Com Jerônimo de Almeida Neto, Leonardo José Dutra

Campos, Rosilei Mantovani, Eleni Peredo, Aparecida Antunes e Luiza Campos (Intervenção) 

Rua Campos Salles, 455

10h às 18h 

Arte nossa de cada dia – JHESSE DUQUE E TOTA 

Pinturas artísticas (telas) produzidas pelos pro ssionais Jhesse Duque e Tota, seguida de aula aberta sobre técnicas de impressão de moldes vazados (stencil art) com

tinta spray em pequenos pedaços de tecidos, com temáticas sobre mitos e lendas do Vila de Paranapiacaba. (Intervenção) 

Rua Schnoor (Alambrado)

10h às 18h 

INVASÃO DE ÁREA – PAULO TRIPITELLI 

A Casa do Olhar Luiz Sacilotto apresenta o Salão Expandido, com artistas que participaram do Salão de Arte Contemporânea deste ano. O artista, a partir do termo

“invasão de área”, utilizado no futebol quando o jogador invade a grande área numa partida, propõe um novo território de jogo, fazendo com que os jogadores

“deixem” o campo de futebol e “invadam” o espaço arquitetônico da vila. Essa invasão será representada por meio de impressões digitais em tamanho real e

miniaturas de bonecos dos jogadores de futebol espalhados em diversos lugares. Para que o visitante participe do trabalho, estarão disponíveis folhetos sobre a

história do futebol no local e um mapa onde poderão ser localizadas/exploradas as intervenções. (Instalação) 

Vários locais

10h às 18h 

INTERVALO SHOW – DENISE BRUNO E RICARDO ESCUDEIRO 

No intervalo das apresentações do 18º Festival de Inverno de Paranapiacaba também tem atração. Serão tocadas músicas de trabalhos autorais de artistas da

Região, como forma de incentivo à produção cultural local e à música autoral. Os locutores Denise Bruno (atriz e palhaça) e Ricardo Escudeiro (poeta) farão

interações com o público. 

Palcos

11h 

Banda Octopus – Head Live! celebraNDO 6 anos 

A banda, com nova formação, tocará material próprio, que abrange toda a carreira, passando pelos registros “Neptune”, de 2014, e “Jahaz”, de 2017, além de músicas
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novas. Com Thiago Wallkicker, Daniel Marchi, Gabriel Piotto, Vitor Ferraz e Leo Barreto (Bateria). (Show) 

Rua Fox

12h 

JONAH 

Com in uências que vão desde Phill Veras e Clarice Falcão a Tiê e Mallu Magalhães, Jonah promete envolver as pessoas com suas letras ácidas, melodias doces e

toda a irreverência do seu estilo storyteller. (Show) 

Rua Direita

12h às 16h 

RODA DE LEITURA 

Com Muda Práticas Culturais e Educativas. Espaço permanente de mediação de leitura com livros ilustrados para todas as idades, bancos e almofadas. Parceria Sesc

Santo André. 

Clube União Lyra Serrano

12h às 16h 

AUDIOTUR FICCIONAL EM PARANAPIACABA – BINEURAL-MONOKULTUR 

Experiência sonora individual que toma o FIP como cenário para um percurso ccional onde o protagonista é você. Cada participante receberá um fone de ouvido

conectado a um aparelho reprodutor de MP3. Percorrerá sozinho, então, um trajeto desconhecido, recebendo as instruções de um personagem de cção. Não

recomendado para menores de 10 anos. Parceria Sesc Santo André. 

Clube União Lyra Serrano

12h às 16h 

DISCOTECAGEM – DJ SIMONÍSSIMA 

Simoníssima é Dj, pesquisadora musical e gestora cultural, conhecida pelos seus sets criativos e buena onda, recheados de músicas para bailar, brasileiras e de outras

bandas. Produz e apresenta o programa “Seleta Coletiva – Nas Batidas de um Brasil Plural” na rádio Graviola. Parceria Sesc Santo André. 

Clube União Lyra Serrano

12h às 16h30 

OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE MANÉ GOSTOSO – MATSUHIKO 

O Mané gostoso é um brinquedo articulado, suspenso em um o, preso entre duas varetas de madeira e que pela pressão da mão produz movimentos de

malabarismo. O público terá a oportunidade de produzir e personalizar o seu próprio boneco. Parceria Sesc Santo André. 

Clube União Lyra Serrano



12/07/2018 18º Festival de Inverno de Paranapiacaba – Programação 29/07/2018 – Destinos do Brasil

http://destinosdobrasil.com.br/home/blog/18o-festival-de-inverno-de-paranapiacaba-programacao-29-07-2018/ 5/17

12h às 16h30 

OFICINA MARCHETARIA – MARCELO BIONI 

O cina de marchetaria onde os participantes aprendem sobre esta técnica e produzem um marcador de páginas. Parceria Sesc Santo André. 

Clube União Lyra Serrano

12h às 16h30 

OFICINA ORÁCULO DAS FOLHAS: O QUE O VENTO SOPRA – CLARICE BORIAN 

A o cina tem o objetivo de transmitir para o público a vibração da natureza e da palavra, e somar a essa força a delicadeza do bordado. Os participantes bordarão

palavras poéticas em folhas secas e receberão uma semente de árvore nativa a ser cultivada. Parceria Sesc Santo André. 

Clube União Lyra Serrano

12h às 16h30 

OFICINA DR. GEPETOSTEIN E OS BRINQUEDOS MUTANTES – COLETIVO UNSQUEPENSA ARTE 

Inspirados pelo criador do boneco do Pinóquio e pelo doutor Victor Frankenstein, o grupo paulista promove uma o cina para reaproveitar, modi car e ressigni car

brinquedos usados, velhos e quebrados. Com a troca das partes de bonecas e bonecos, carrinhos e outros objetos, os participantes usam a criatividade para dar vida

aos novos seres do universo da brincadeira. Parceria Sesc Santo André. 

Clube União Lyra Serrano

12h às 19h 

SANTO ANDRÉ DE MÚLTIPLOS TONS: OCUPAÇÃO Coletivo Rock ABC 

Como forma de demonstrar a complexidade cultural do segmento Rock, serão realizados shows com bandas locais e consagradas, Feira de Economia Criativa,

exposições fotográ ca e de artes plásticas, transmissões simultâneas a realização da ação via web rádios que compõem a cena Rock do Grande ABC. (Ocupação de

Artes Integradas) 

EE Senador Lacerda Franco (Quadra) 

 

 

12h 

Calango Brabo – O Rock do Sertão 

A música regional, o folclore e o som do bom e velho rock’n’roll são ingredientes que deram origem, em 2006, à banda Calango Brabo, trazendo seu som inovador que

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4YHX-nNHW-inDoORlAPfh6TQBMSC5etQraOq3aQH3PK9058KEAEgmpmTCWDN8O6ArAOgAbaArvMDyAECqQK59KMyfFCRPqgDAcgDyQSqBOoBT9CbYY4WjuQEQJu6H6AglDj3Q_84r3FFxsSzxbwQooY0XjpfrfloxlB7s2mC4CzSD_vIsjjE4B37nkfpMMYa2zzxLEqeX3r87obvBrpBTzRm2C0x9XkMf99lG8dKSlER80cf69xpD9oWcqNdZdK00R2pB5fia9M5AtDCMYopgzHnwlETJ_yElOlTyuk6X94vAtGg7TcN23IzFJpJpXIZCTR43YtZ3j5RgTy1WxJ8V9oCkUdLUxh78KZsEI_0NYBms5zHT98B6HluqRpU4r7pV0N2VGnL0t4G5milmvSmwbQrwim3XQitO_QSoAYCgAey_9EMqAeOzhuoB9XJG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4bqAeaBtgHAdIIBwiAYRABGAKxCXRMrU6WCCgTgAoB2BMC&num=1&cid=CAASEuRoWlXT5gleWiSGWARBRwkAzw&sig=AOD64_1CnW1UXtPagwSWJt9uF4H399obGQ&client=ca-pub-6895032566674440&adurl=http://7112.xg4ken.com/trk/v1%3Fprof%3D420%26camp%3D3648%26affcode%3Dcr114249%26kct%3Dgoogle%26kchid%3D2975233378%26cid%3D277101686814%7C37993%7C%26mType%3D%26networkType%3Dcontent%26kdv%3Dc%26criteriaid%3Daud-352093960540%26adgroupid%3D46740896099%26campaignid%3D206876764%26locphy%3D1001773%26adpos%3Dnone%26url%3Dhttps://www.hostgator.com.br/hospedagem-de-sites-sua-ideia
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mistura poesia, ritmo e técnica. Destaque para a única Double Guitar (guitarras siamesas) da América Latina. Com Daniel Ruberti, André Gonçalves, Morais Felix e

Caio Caetano. (Show) 

Palco do Mercado

13h 

OS SONHOS DE HELENA – STULTÍFERA CIA 

Helenas tocam a campainha de casas com as quais sonharam. Elas chegam com malas vermelhas e um pedido: tem o tempo de um sonho? Convite aceito, abre-se a

porta para um acontecimento poético inspirado no realismo fantástico de “O Livro dos Abraços”, de Eduardo Galeano. Com Thai Leão, Maria Alves, Mariana Marinho

e Paulo Arcuri. (Intervenção) 

Biblioteca (área externa)

13h 

DANÇARÁNAPIACABA – BACK SPIN CREW 

Intervenção faz referência à tradução do termo tupi Paranapiacaba: lugar de onde se vê o mar. No caso, seria “lugar onde se vê a dança”. Com Bruno Luiz dos Santos

Paixão, Evandro Ferreira da Silva, Adriana Teodoro do Nascimento, Cristiane Ramos Dos Santos, Alex Oliveira de Sousa Soneka: Edi Carlos José Andrade e Carolina

Gomes Moreira. (Intervenção) 

Rua Antonio Olyntho / Campos Salles

13h às 19h 

RÁdio Epaminondas – TRANSMISSÃO DO FIP 

A Rádio Epaminondas fará transmissão em tempo real dos shows do Festival de Inverno de Paranapiacaba, que poderão ser conferidos em

http://www.radioepaminondas.com.br. Com Renato Garcia Pafunda, Leandro Pegorim Garcia, Marcel Roger Vilela Garcia, Raul Araujo e Josicleide Borges. 

Itinerante

12h às 16h 

INTERVENÇÃO FOTOGRÁFICA: MONÓCULOS FOTOGRÁFICOS – ROGER SASSAKI 

Os participantes desta atividade acompanham a produção dos monóculos, desde a fotogra a com câmera analógica, a revelação do lme e a montagem dos

visualizadores com lente. Todos os monóculos cam expostos para que o público possa relembrar como era ter uma fotogra a em um ponto turístico ou evento

especial. Parceria Sesc Santo André. 

Coreto

12h às 17h 

OFICINA ATELIÊ ITINERANTE: UM PASSEIO SERIGRÁFICO – QUIOSCO CULTURAL 

O público do FIP terá a oportunidade de conhecer a técnica da Serigra a. Cada participante irá imprimir sua própria gravura com temas dos pontos turísticos da Vila.
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Após a impressão serigrá ca, poderão colorir suas gravuras com o uso de rolinho de espuma com diversas cores no formato de ateliê aberto. Parceria Sesc Santo

André. 

Coreto

12h às 14h 

INTERVENÇÃO DE CIRCO MATCHA (MÁGICA CLOSE-UP) – CELLO AMINO 

Matcha é o chá usado no Cha-do (Cerimônia do Chá). Circulando entre o público com um carrinho de chá, Amino-san oferece números de mágicas para as crianças e

adultos. Para se comunicar com o público, utiliza os sons e entonações do japonês como uma espécie de língua onomatopeica. Parceria Sesc Santo André. 

Coreto

12h às 14h 

INTERVENÇÃO POÉTICA MÁQUINA DE FAZER POEMAS – PRANA TEATRO 

O violino está fazendo um chamado poético! Gire o seletor da Máquina de Fazer Poemas para escolher a palavra que mais gosta, sinta o chacoalhar do mecanismo e,

num piscar de olhos, a gaveta abre e entrega um poema fresquinho com a palavra escolhida. Parceria Sesc Santo André. 

Coreto

14h 

NAÏFS – DAIANE BAUMGARTNER E JOÃO SOBRAL 

A marionetista e multiartista Daiane Baumgartner e o compositor e multiartista João Sobral unem suas experiências na Performance Naïfs, onde tramam o cotidiano

de uma senhora e um músico inventor que toca com sua vassoura (Vassonora), construindo um ambiente poético e lúdico. (Intervenção) 

CIT (área externa)

14h 

Carimbó das Caixeiras Nascentes – CAIXEIRAS DAS NASCENTES 

Espetáculo interativo inspirado nas danças maranhenses da Festa do Divino Espírito Santo, quando as caixeiras festejam tocando, cantando e dançando músicas

tradicionais de sua cultura. Caroço, Cacuriá e Carimbó são danças lúdicas que usam imagens de animais e trabalhos cotidianos pertencentes ao universo tradicional

maranhense. Com Cristina Bueno, Inês Vianna, Juliana Siqueira, Cleide Santos, Bianca Medeiros, Joanna Campos, Eliana Pires, Elaine Ávlia, Larissa Cipriano, Renata

de Oliveira, Angélica de Fátima Paula, Ana Karina Fagundes, Natália Guidetti, Daniela Gobbo, Minela Dimaura, Karla Araujo, Joana Schossler, Andreia Desiderio,

Thaís Tkatchuk, Mariana Menezes, Simone Campana, Ângela Rocha, Aline Zanatta, Eliana Silva, Carol Coronado, Elizete Betanho e Yolanda Soldatti. (Intervenção) 

Rua Fox

14h 

ESPETÁCULO TEATRAL AS PRESEPADAS DE DAMIÃO – DAMIÃO E CIA DE TEATRO 

Baseado em contos populares de enganar a morte, o espetáculo de rua narra a história de Damião, homem pobre e amigo da vadiagem, que tem seu destino
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transformado ao ser visitado por dois misteriosos viajantes: Jesus Cristo e São Pedro. Com interpretação de matrizes estéticas da cultura popular brasileira

encontradas no Maracatu, no Cavalo-marinho e na Folia de Reis, a trupe narra a saga desse anti-herói. Parceria Sesc Santo André. 

Coreto

14h 

Precisamos Falar Sobre o Despejo de Carolina 

Intervenção cênica e poética acerca das diversas expressões da questão social, especialmente a população negra nas grandes periferias, e trazendo aos dias atuais a

situação de uma mãe solo, trabalhadora e negra que busca descobrir onde está o seu lho. Com Lília Reis, Patrícia Vianna e Evalni de Oliveira. (Intervenção) 

Biblioteca

15h 

OS SONHOS DE HELENA – STULTÍFERA CIA 

Helenas tocam a campainha de casas com as quais sonharam. Elas chegam com malas vermelhas e um pedido: tem o tempo de um sonho? Convite aceito, abre-se a

porta para um acontecimento poético inspirado no realismo fantástico de “O Livro dos Abraços”, de Eduardo Galeano. Com Thai Leão, Maria Alves, Mariana Marinho

e Paulo Arcuri. (Intervenção) 

Biblioteca (área externa)

15h 

O Tempo em Mim – MÔNICA ESTELA 

Se você pudesse enviar uma mensagem através do tempo, o que você escreveria? Januário é um operário do século XIX que trabalha na construção da Estrada de

Ferro. Após uma forte neblina, percebe que a Vila onde estava alojado já não é mais a mesma. Passado e futuro transformam o operário em um viajante do tempo e

suas memórias e mensagens são agora a sua única bagagem. (Intervenção) 

Locobreque 

 

 

15h 

Choro de Bengala – “Lugar De Onde Se Vê O Mar” 

Grupo de Santo André apresenta resgate das muitas apresentações de diversos grupos de Choro que já se apresentaram no Festival de Inverno ao longo dos anos.

Com Bebê do Góes, Beto Casemiro, André Moura e Denisson Souza. (Show) 

Rua Direita



12/07/2018 18º Festival de Inverno de Paranapiacaba – Programação 29/07/2018 – Destinos do Brasil

http://destinosdobrasil.com.br/home/blog/18o-festival-de-inverno-de-paranapiacaba-programacao-29-07-2018/ 9/17

15h 

VOCÊ É SHOW! 

Espaço para você mostrar seu talento artístico. Os interessados terão cinco minutos para se apresentarem e poderão se inscrever diretamente no local. 

Rua Fox

15h 

As Gerações do Rock Rural 

O show inédito traz as duas gerações do Rock Rural brasileiro. O repertório inclui clássicos como Senhorita (Zé Geraldo), Casa no Campo, Rua Ramalhete (Tavito),

Sobradinho, Espanhola (Sá, Rodrix e Guarabyra) e Romaria (Renato Teixiera) com uma pegada mais moderna de folk rock. Com Tuia, Fernando Moura, Felipe Rosa e

Wanderley Alves Jr. (Show) 

Palco do Mercado

15h às 16h 

INTERVENÇÃO MUSICAL FUÁ/CORTEJADA – GRUPO PIFANOS FLAUTINS DE MATUÁ 

Danças e ritmos brasileiros tradicionais, como o frevo, o cavalo-marinho, o maracatu, o xote, o baião e o coco tomam a rua neste espetáculo. O repertório traz

músicas autorais, de domínio público e de mestres da cultura tradicional. O público é convidado a participar das coreogra as. Parceria Sesc Santo André. 

Coreto

16h 

Eureka on the Street – Banda em Movimento 

A banda transforma suas referências em algo bem brasileiro, fruto da fusão de diferentes estilos musicais: os norte-americanos, como o Jazz, o Blues e o Funk, e as

in uências brasileiras, como a MPB, o Samba e o Baião. Com Osmar de Aguiar, Haroldo Maciel, Adão Vargas Junior, Willian Cassio, Frank Edson de Oliveira,

Henrique Messias e Marcos Vinicius Rabelo. (Intervenção e show) 

Itinerante

16h 

NAÏFS – DAIANE BAUMGARTNER E JOÃO SOBRAL 

A marionetista e multiartista Daiane Baumgartner e o compositor e multiartista João Sobral unem suas experiências na Performance Naïfs, onde tramam o cotidiano

de uma senhora e um músico inventor que toca com sua vassoura (Vassonora), construindo um ambiente poético e lúdico. (Intervenção) 

CIT (área externa)

17h 

HAMELETE: O CORDEL – GRUPO CARETA 

A proposta de reconstrução da mais famosa peça shakespeareana propõe uma releitura de Hamlet na estrutura do cordel. Ao trabalhar com a versatilidade das

formas e ritmos, oferece a possibilidade de uma leitura onde o peso da tragédia é minimizado, mas sem ausentar o aspecto re exivo da obra. Com Luizinho Beltrame,
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Alberto Vizoso, Yves Carrasco, Marcelo Jacob, Octávio da Matta, Lívia Simardi, Patrícia Palhares, Âmer Menegassi e Tamiris Ferreira. Direção: Lívia Simardi. Texto:

Octávio da Matta. Recomendado para maiores de 12 anos. (Teatro) 

Rua Fox

18h 

RODA DE MESTRES 

Três mestres cantadores e um jovem artista celebram o encontro entre a sabedoria do mais velho e a inquietude do mais novo. Os poetas e brincantes populares

Sinhá Rosária (80 anos – Campinas/SP), João Bá (82 anos – Crisópolis/BA), Tião Mineiro (72 anos – Boa Esperança/MG) e o jovem violeiro e pesquisador da cultura

popular João Arruda (32 anos – Campinas/SP), acompanhados por Esther Alves e Yandara Pimentel, formam esta roda por onde giram cantorias, prosas, poesia e

muita alegria. (Show) 

Palco do Mercado

18h 

Dada Yute convida DENISE D´PAULA e ANDRÉ SAMPAIO – HOMENAGEM A FELA KUTI 

O cantor e compositor Dada Yute pela primeira vez se apresenta no Festival de Paranapiacaba e convida ao palco Denise D’Paula e André Sampaio. O público poderá

conferir seus grandes sucessos e a homenagem ao cantor nigeriano Fela Kuti. Com Felipe Renzo Rocha Brito, Daniel de Oliveira, Tomaz de Paula A. Freitas, Guaraci P.

Pereira, Ronnie Kleber de Souza, Denys Willy, Alessandra Itamara e Caue Granello (Dada Yute) (Show) 

Rua Direita

18h 

A lenda do Véu da Noiva – JULIANA FLAMINIO 

Em meio à neblina típica de Paranapiacaba, surge uma noiva fantasma em busca de seu amado. A “Lenda do Véu da Noiva” é uma das histórias que faz parte do

patrimônio imaterial da Vila de Paranapiacaba. (Intervenção) 

Parte Alta

18h 

HISTÓRIAS DE COZINHA COM CAMBUCI – WAL VOLK, CARLOS RIZZO E ALUNOS DA ELCV 

Exibição no telão do documentário que reúne série de entrevistas com as empreendedoras que organizaram o Grupo Gastronômico “Caminhos do Cambuci de

Paranapiacaba”. Realização de Wal Volk, Carlos Rizzo e alunos da Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André: Rodrigo Gama, Erika Kika e Carolina Menegati. 

Rua Campos Salles, em frente ao 459

18h às 20h 

ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDRÉ – SOLISTA: CARMELO DE LOS SANTOS 

A Orquestra Sinfônica de Santo André realiza tradicional concerto no FIP com participação do violinista Carmelo de Los Santos. O programa inclui obras de Ronaldo
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Miranda, Max Bruch e Brahms. Não recomendado para menores de 12 anos. Retirada de convites gratuitos com 1h de antecedência. Parceria Sesc Santo André. 

Clube Lyra Serrano

Obs.: Programação sujeita a alteração
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