Em clima de Natal, orquestra de violas se apresenta no Museu do Café
No sábado, 17 de dezembro, às 15h, violeiros encantam os visitantes no Salão do Pregão
Uma semana antes da véspera de Natal, o Museu do Café, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de
São Paulo, promete encantar os visitantes com uma apresentação musical repleta de emoção. Com entrada
gratuita aos sábados, no dia 17 de dezembro, às 15h00, a Orquestra de Violas – Cultura Caipira de Valinhos
se apresenta no Salão do Pregão.
O repertório natalino, também baseado em canções rurais, ecoará pelos espaços do Museu do Café
proporcionando nostalgia e alegria para iniciar a contagem regressiva para o Natal. A orquestra é composta
por 28 integrantes, que tocam desde viola caipira e contra-baixo a berrante e flauta. Entre os músicos,
estudantes, adultos e aposentados se unem pela paixão de levar a música sertaneja, de raiz e do homem do
campo a diversas cidades.
O Museu do Café fica à rua XV de Novembro, 95, no Centro Histórico de Santos. Seu horário de
funcionamento é de terça a sábado das 9h às 17h, e aos domingos entre 10h e 17h. A partir do mês de
dezembro até abril, o Museu do Café funciona também às segundas-feiras, das 9h às 17h. Os ingressos para
visitação custam R$ 6, estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia-entrada. Aos sábados, a
visitação é gratuita. Já a Cafeteria do Museu funciona de segunda a sábado das 9h às 18h, e aos domingos
entre 10h e 18h. Outras informações estão disponíveis no site www.museudocafe.org.br.

Serviço
Orquestra de Violas – Cultura Caipira de Valinhos
17/12 | SÁB | 15h
Local: Museu do Café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP
Preço: Grátis
Telefone: (13) 3213-1750
Informações Imprensa
Museu do Café
Assessoria de Comunicação
(13) 3213-1751
Caroline Nóbrega / Karina Frey / Joanna Flora
comunicacao@museudocafe.org.br / museudocafe@museudocafe.org.br / joanna@museudocafe.org.br
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo
Assessoria de Imprensa
Viviane Ferreira / viferreira@sp.gov.br / (11) 3339-8243
Gisele Turteltaub / gisele@sp.gov.br / (11) 3339-8162

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração
Rua XV de Novembro, nº 95 - Santos - SP | CEP: 11010-151 | Tel.: (13) 3213-1750
www.museudocafe.org.br

