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Nota de Imprensa 

 
 

Shows musicais em março são destaque no 
Santander Cultural  

 

 
■ Terry Harmonica Bean, bluseiro americano, abre programa do mês, dia 13, no Átrio, 

às 18h. 
 
 

■ MPB e erudito marcam as outras duas atrações, com João Suplicy e Quatricelli, 
quarteto de violoncelos. 

 
 
 
Porto Alegre, 7 de março de 2016 – Em março, o Santander Cultural traz shows de blues, 
MPB e erudito, a partir do segundo domingo do mês. Dia 13, o blues do Mississipi com Terry 
Harmonica Bean abre a programação. No dia 20, é a vez de João Suplicy, que retoma sua 
carreira solo e traz seu show Violão Ao Vivo Do Quarto, com músicas próprias e releitura de 
clássicos. No domingo de Páscoa, o Quatricelli, quarteto de violoncelos formado por mulheres, 
faz um Concerto Especial com execução de músicas de vários períodos, totalmente gratuito. 
 Nascido em Pontotoc, Mississipi, em 1961, Terry é filho de Eddie Bean, músico que 
tocou com B. B. King, mas que em função de ter uma grande familia, com quatorze filhos, não 
pode seguir a carreira. Com o pai, Terry aprendeu o blues e a colher algodão, além de auxilar 
no cuidados de treze irmãos.  
 Terry começou a tocar guitarra e harmônica ainda criança e seu pai permitia que 
participasse nas house parties que promovia. Com décadas de experiência no Delta Blues, e 
também no Hill Country Blues, começou a tocar profissionalmente em 1988. Tocou ao lado de 
importantes bluesmen modernos, como Lonnie Pitchford, Willie Foster, R. L. Burnside e Big 
Jack Johnson.  
 Fã do blues da velha guarda, Terry tem uma extensa agenda de shows, com viagens 
regulares a Europa, tanto para participações em grandes festivais como shows próprios. 
Participa regularmente também nos principais festivais do Mississipi e tocar nos juke joints que 
ainda resistem no Magnolia State.  
 

Dia 13 de março – Domingo 
TERRY HARMONICA BEAN  
Horário: 18h 
Local: Átrio do Santander Cultural 
Valor: R$ 12,00 
Gênero: Blues (americano) 
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Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 

 
Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos e feriados, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
  
Moeda Bar e Restaurante 
Seg a sex, das 11h30 às 15h 
Não abre aos feriados 
 
Koralle Santander Cultural 
ter a sab, das 10h às 19h  
dom e feriados, das 13h às 19h 
 
Estacionamento 
Rua Gen. Andrade Neves, 71 
R$ 10,00 para qualquer tempo de permanência nos horários: 
Seg a sex, das 18h às 23h 
Sab, dom e feriados, das 10h às 23h 

 
Santander – Relações com a Imprensa 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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