
EstaçãoBrasil: Museumferfest [Festa 

dos Museus] 
Dias: 23, 24 e 25 de agosto, sexta, sábado e domingo 

 

_ Criolo (São Paulo – SP)  
Rap 

 

 

 
Uma das vozes mais representativas da música feita no Brasil. Formado na escola do rap, ele 

é um dos responsáveis por levar o rap brasileiro a novos patamares de reconhecimento e 

promover a inclusão de outros ritmos e referencias musicais, como a MPB (Musica Popular 

Brasileira), Soul, Funk e Blues.  

 

_ Lenine (Recife – PE) + Orquestra Martin Fondse 
Música Popular Brasileira  

 

 
 
Com dez discos lançados, Lenine ganhou cinco prêmios Grammy Latino, além de diversos e 

importantes prêmio no Brasil. Já se apresentou em dezenas de países e em grandes festivais 

de música do mundo, como o de Roskilde (Dinamarca), Womad, de Peter Gabriel (Inglaterra, 

Espanha e Ilhas Canárias), Festival de Montreal (Canadá) e Eurockéennes (França), entre 

outros. Comemorando 30 anos de carreira, Lenine se une ao maestro holandês Martin Fondse, 



ganhador do prestigiado prêmio Edison Award - Jazz National 2012, e sua moderna orquestra 

para turnê na Europa com o projeto “The Bridge – A Ponte”.  

 

_ Barbatuques (São Paulo – SP) 
Percussão Corporal 

 

 
 

Referência internacional em percussão corporal, o grupo Barbatuques produz música 

orgânica utilizando o próprio corpo como instrumento musica. Melodias e diferentes ritmos 

musicais são criados a partir de efeitos de voz e da exploração de sons produzidos pelo corpo 

humano: palmas, estalos, batidas, mãos e pés em sintonia. O resultado é surpreendente. 

 

EstaçãoBrasil: Palmengarten 
Dias: 30 e 31 de agosto – Tropicália Ontem Hoje 

1º de setembro  - Guinga e Quinteto Villa Lobos  

 

_Tropicália Ontem Hoje: Lucas Santanna + Jorge 

Mautner + Jards Macalé (Rio de Janeiro – RJ & Irará e 

Salvador - BA) 
MPB – Tributo a Tropicália 

 



 

 
 
 

Show em homenagem ao Tropicalismo – Tropicália Ontem Hoje, com direção de Lucas 

Santanna (Bahia) e banda, e a participação especial de grandes referências musicais brasileiras, 

os inventidos  Jorge Mautner (Rio de janeiro) e Jards Macalé (Rio de Janeiro). Lucas Sant’Anna 

já tocou no Barbican Theater, em Londres, e participou do programa de rádio Worldwide, do 

DJ de nu jazz Gilles Peterson, transmitido para mais de 20 países, com cerca de meio milhão 

de ouvintes a cada semana. O disco ficou em primeiro lugar no Top-5 de World Music no site 

da Womex 2011, foi indicado ao German Critic Awards (prêmio que equivale ao APCA na 

Alemanha) e ao Songlines Music Awards (Grã-Bretanha). Ficou seis meses no Top 3 da WMCE, 

World Music Charts Europe, associação de radialistas que abrange 12 países da Europa. Foi 

eleito o melhor disco estrangeiro de 2011 pelo jornal francês Libération e o sexto melhor 

disco do ano pela revista francesa Les Inrockuptibles.  

 

_Guinga e Quinteto Villa Lobos  

(Rio de Janeiro – RJ e São Paulo – SP) 
Música Instrumental 

 



 
 

Indicado como Melhor Disco de Música Instrumental pelo Grammy – Rasgando Seda – 

apresenta um show em comemoração dos 50 anos do grupo de câmara Quinteto Villa-Lobos, 

um dos mais importantes da música instrumental (vc bem os conhece!), o show apresenta 

obras do compositor Guinga com arranjos inéditos e lança o CD 'Rasgando Seda'. Com Antonio 

Carlos Carrasqueira (flauta), Luis Carlos Justi (oboé), Paulo Sérgio Santos (clarinete), Philip 

Doyle (trompa), Aloysio Fagerlande (fagote) e Guinga (violão). 

 

Co-realização: FUNARTE E SESC São Paulo 

 
 

EstaçãoBrasil: hr3 [rádio e TV estatal] 
Dias: 05 e 06 de setembro 

Dia 05 – Zélia Duncan – Tudo Esclarecido 

Dia 06 – Fabiana Cozza e a Big Band da hr3 

 

_Zélia Duncan (Niterói/RJ): Tudo Esclatecido – 

Homenagem a Itamar Assumpção 
 

 



A aclamada cantora Zélia Duncan já se apresentou em diversos países, como em Portugal, 
Espanha Emirados Àrabes, Inglaterra, e de festivais como o Festival de Música Brasileira, 
realizado no Central Park de Nova York.  O show presta uma homenagem a um dos mais 
inventivos musicista e compositor brasileiro, Itamar Assumpção, um dos grandes nomes e 
contribuidores da cena alternativa que dominou São Paulo nos anos 70-80 do século XX, 
movimento que convencionou-se chamar de Vanguarda Paulista. 

 

_Fabiana Cozza & Big Band da hr3 

Cooprodução:Brasil/Alemanha 

(São Paulo – SP & Frankfurt) 
Samba + Bossa Nova + Jazz 

 

 
 
Show inédito e realizado em parceria com a Big Band a da Hr3 , que contará com 
um repertório de Samba e Jazz, desenvolvido pela interprete brasileira Fabiana Cozza 
e os músicos alemães. 

Co-realização com a hr3 

 

EstaçãoBrasil: Brotfabrik 
Dias: 28 e 29 de Setembro de 2013 
 

_ Junio Barreto (Caruaru – PE) 
MPB + Manguebeat  

 



 
 
Referencia Cult na nova MPB (Musica Popular Brasileira), o musico Junio Barreto - 

conhecido como Caymmi de Caruaru - esse representante do manguebeat repaginada 

musicalmente a música regional, misturando outros ritmos, como o samba, guitarrada, 

soul, com elementos eletrônicos, numa fala do sertão com sotaque cosmopolita. 

 

 

_ Virgínia Rodrigues (Salvador – BA)  
Bossa Nova + Jazz 

 

 
 
Sua música tem influência de música clássica, samba e jazz. O The Times de Londres escreveu: 

“...A nova Diva da musica brasileira, a cantora baiana de 33 anos, comoveu todo o Brasil com 

seu álbum de estréia Sol Negro; uma rica mistura de influências africanas e portuguesas e de 

samba de raiz.” Sendo elogiado também pelo jornal Le Monde e pela revista Rolling Stone. 

Nos Estados Unidos, Europa e Japão, o primeiro disco de Virgínia saiu pela gravadora Rykodisc, 

de propriedade de Cris Blackwell, o mesmo que popularizou nomes como Bob Marley, Peter 

Tosh e U2  

 

 
 


