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 Visitantes do Museu do Café poderão escolher músicas de apresentação ao vivo  

 
No dia 7 de dezembro, a atração musical do MC ganha edição interativa, com entrada gratuita 

 
Para celebrar as festividades de fim de ano, o Museu do Café, instituição da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo, oferecerá uma versão inédita do projeto “Café com Música”, no dia 7 de 
dezembro. A atração acontecerá na Cafeteria do edifício da antiga Bolsa Oficial de Café, às 15h, 
gratuitamente. 
 
Na ocasião, o público poderá escolher, a partir de uma pré-seleção, as canções tocadas pela dupla Kátia 
Bianco e Milton Medusa, que combinaram suas trajetórias musicais para apresentar um novo show, no 
formato acústico. Essa lista inclui MPB, rock, jazz, pop nacional e internacional e muito mais. 
 
A colaboração entre os dois artistas incentivou, ainda, a elaboração de novos arranjos para hits consagrados, 
buscando aproximar os ouvintes e criar momentos intimistas nesse local histórico.  
 
A DUPLA 
 
Kátia Bianco começou a cantar profissionalmente em 1997, quando integrou a banda New Tropical, de 
Santos. Depois de algumas experiências, montou sua própria banda para tocar em eventos na Baixada 
Santista. Em 2009, passou a integrar a Lizzi Band, que atuava nos navios da Costa Cruzeiros. Ultimamente, 
tem se dedicado novamente aos seus próprios projetos em formatos variados. 
 
Já Milton Medusa é guitarrista profissional desde 1988, professor do IG&T São Paulo, onde se formou, desde 
2003, e leciona na “Oficina de Guitarra” da Secretaria de Cultura de Guarujá. Pode-se citar, como seu trabalho 
de maior destaque, o Medusa Trio, com quem se apresentou no Programa do Jô, em 2007, menos de um mês 
depois de acompanhar a cantora Xandra Joplin. 
 
Serviço 
 
Café com Música 
7/12 | SÁB | 15h 
 
Museu do Café 

Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP 
Telefone: (13) 3213-1750 
Funcionamento: de terça a sábado, (fechado às segundas) das 9h às 17h e, aos domingos, das 10h às 17h 
R$ 10,00 e meia entrada para funcionários da rede pública do Estado de São Paulo e terceira idade 
Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local 
museudocafe.org.br  
 
Informações Imprensa 
Museu do Café 
Assessoria de Comunicação Institucional 
(13) 3213-1751  
Caroline Nóbrega / Mariana Faro / Barbara Perez 
comunicacao@museudocafe.org.br / museudocafe@museudocafe.org.br / barbara@museudocafe.org.br 
 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado - Assessoria de Imprensa 
Stephanie Gomes - (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br  
Milene Spinelli - (11) 3339-8308 | milene.spinelli@sp.gov.br  

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/bperez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/bperez/Desktop/museudocafe.org.br
mailto:comunicacao@museudocafe.org.br
mailto:museudocafe@museudocafe.org.br
mailto:barbara@museudocafe.org.br
mailto:stgomes@sp.gov.br
mailto:milene.spinelli@sp.gov.br

