
O Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Poiesis, 

Oficinas Culturais e Prefeitura Municipal de Araçatuba apresentam

23, 24 E 25 DE AGOSTO • GRÁTIS

25/8 • DOMINGO 

 MÚSICA INSTRUMENTAL NA PRAÇA
 Praça João Pessoa

18h | Show
BLACK MANTRA 

Black Mantra apresenta o show de seu 
primeiro disco, lançado em 2017. Além 
do repertório autoral, o espetáculo 
homenageia pilares do funk 70, como The 
JBs, Jorge Ben, Tim Maia, entre outros. 
A big band de funk e soul instrumental 
é composta por Leonardo Marques 
(bateria), Caio Leite (baixo), Ricardo 
Mastria (guitarra), Kiko Bonato (teclado), 
Igor Thomaz (saxofone barítono), Pedro 
Vithor (saxofone tenor), William Tocalino 
(trombone) e Felippe Pipeta (trompete).

PROJETO GURI

Oficina
MÚSICA DO CÍRCULO:  
JOGOS E IMPROVISAÇÃO  
Ronaldo Crispim e Fabricio Cardeal

 Casa da Cultura Adelino Brandão 

Voz, movimento e práticas de percussão 
corporal: Música do Círculo conduz os 
participantes à improvisação, num fluxo de 
atividades baseadas em jogos que estimulam 
atenção, ritmo, coordenação motora, 
escuta e cooperação, abrindo espaço para a 
experimentação e a integração.

Turma 1 • 19/8 – 9h às 11h
Turma 2 • 19/8 – 14h às 16h
Turma 3 • 20/8 – 9h às 11h
Turma 4 • 20/8 – 14h às 16h
Turma 5 • 21/8 – 9h às 11h
Turma 6 • 21/8 – 14h às 16h
Turma 7 • 22/8 – 9h às 11h
Turma 8 • 22/8 – 14h às 16h
Turma 9 • 23/8 – 9h às 11h
Turma 10 • 23/8 – 14h às 16h

5 vagas abertas ao público, por turma.
Inscrições até 14/8 em 
oficinasculturais.org.br/5mia 
Seleção: primeiros inscritos.

19h30 | Show
CONEXÃO MIA: SUPER BANDA 
Angieli Queiroz, Ariane Bego, Beatriz 
Marques, Juliana Romão e Viviane Nukamoto

Nesta edição, o MIA convidou cinco das principais 
instrumentistas da região de Araçatuba para 
a formação de uma Super Banda. O encontro 
inédito entre Angieli Queiroz (saxofone), Ariane 
Bego (piano), Beatriz Marques (bateria), Juliana 
Romão (baixo) e Viviane Nukamoto (guitarra) 
resultou na criação de um show com repertório 
constituído por mulheres compositoras de 
diferentes gerações, gêneros, estilos e ritmos 
brasileiros, com produção de Talita Rustichelli e 
direção musical de Gaia Wilmer.

21h | Show
NOMADE ORQUESTRA 

Resultado da miscigenação cultural que 
existe no Brasil, a Nomade Orquestra é ponto 
de interação entre diferentes vertentes 
musicais, desenvolvendo um trabalho autoral 
com influências de funk 70, jazz, dub, rock, 
afrobeat, ethiogrooves e outras expressões 
sonoras. Circulando por alguns dos principais 
festivais e circuitos do Brasil e da Europa, a 
banda chega a Araçatuba para encerrar a 5ª 
edição do MIA.

19h e 20h30 | Intervenção
TRÍETÀ 

Ancestralidade, fé, identidade e luta: 
TRÍETÀ, grupo musical performático baiano 
composto pelas percussionistas Lenynha 
Oliveira, Ratinha e Daniela Penna, produz 
uma visão libertadora da mulher em “ELÃ”. 
Com instrumentos, materiais reciclados 
e objetos do cotidiano, o espetáculo-
intervenção conecta o público ao vasto 
universo dos sons percussivos.

PROFISSIONAIS

Airto Moreira é um dos músicos brasileiros de 
maior renome internacional. Percussionista, can-
tor e compositor, cuja carreira internacional se 
estende por mais de 50 anos, atuou ao lado de 
grandes artistas do jazz e da música brasileira, 
como Miles Davis, Hermeto Pascoal, Chick Corea, 
Herbie Hancock, Wayne Shorter, entre outros.

Barral Lima é produtor musical e CEO do Gru-
po UN MUSIC. Produziu, gravou e acompanhou 
dezenas de artistas, entre eles Flávio Venturini, 
Lô Borges, Toninho Horta, Samuel Rosa, Milton 
Nascimento, Pepeu Gomes, Beto Guedes, Fer-
nanda Takai e Marku Ribas. Além de idealizador 
dos festivais Palco Ultra, Hiphop.Doc, MARTE 
Festival e Circuito Instrumental, já lançou 6 livros 
em formato songbooks de artistas mineiros.

Edgard Scandurra, eleito pela revista Rolling 
Stone como um dos 100 maiores artistas da 
música brasileira e um dos 30 ícones da guitar-
ra e do violão no Brasil, é guitarrista e princi-
pal compositor do Ira!. Foi baterista da banda 
Mercenárias, gravou dois discos com o grupo 
Smack e sempre participou dos discos de Ar-
naldo Antunes.  Solo, lançou os álbuns “Amigos 
Invisíveis”, “Benzina”, “Dream Pop” e “Edgard 
Scandurra Ao Vivo”.

Erick Krulikowski, graduado em música pela 
USP e MBA em Marketing, é consultor em ges-
tão de negócios na área da música e do audiovi-
sual. Além de Diretor Executivo da iSetor Negó-
cios Criativos e idealizador do MARTE Festival, 
atua como professor convidado da Fundação 
Dom Cabral e da FGV. Desde 2015, coordena o 
Programa de Soluções Estratégicas para o Seg-
mento da Música, realizado pelo Sebrae Minas.

Fabricio Cardeal é graduado em Musicoterapia 
e pós-graduando em Educação Musical. Músi-
co, sonoplasta de teatro e professor de musi-
calização infantil, atua nas áreas de saúde, arte 
e educação.

Heloisa Aidar possui vasta experiência em di-
versos segmentos do mercado da música, como 
produção, agenciamento, curadoria, edição, 
distribuição física e digital. Atualmente, é coor-
denadora geral de programação da Secretaria 
Municipal de Cultura da cidade de São Paulo e 
diretora executiva da multinacional Altafonte 
Music Publishing Brasil.

Henrique Rubin é graduado em Música Popular 
pela Unicamp e pós-graduado em Gestão em 
Artes pelo Senac São Paulo. Desde 2009, é um 
dos responsáveis pela gestão da programação 
em música do Sesc São Paulo.

Inti Queiroz é doutora e mestre pela USP, com 
pesquisa sobre o financiamento à cultura no 
Brasil e em São Paulo. Atua há 20 anos na 
produção de festivais e espetáculos musicais. 
Desde 2007, produz o Festival PIB – Produto 
Instrumental Bruto. Fez parte do grupo que 
elaborou o projeto da lei municipal “SP Cidade 
da Música”, em fase de aprovação na Câmara 
Municipal de São Paulo.

João Donato, nascido em 1934, no Acre, já to-
cou e gravou com os mais importantes músi-
cos de jazz, como Chet Baker, Bud Shank, Carl 
Tjader, Chucho Valdés, Eddie Palmieri, Mongo 
Santamaria, entre outros. Na música brasileira, 
é difícil encontrar um nome de peso que não 
tenha sido envolvido por suas melodias e por 
seu estilo único. Por sua obra, forma o time de 
artistas que tornaram o Brasil reconhecido in-
ternacionalmente por sua música.

Lenynha Oliveira é percussionista e educado-
ra musical. Como instrumentista, já tocou com 
Daniela Mercury, Cláudia Leitte, Riachão, Ellen 
Oléria, Jauperi, Baile do Bem (com Sandra de 
Sá, Margareth Menezes e Wilson Simoninha) 
e Jammil. Recentemente, participou do do-
cumentário do Clube da Esquina, com Milton 
Nascimento. É uma das idealizadoras do grupo 
TRÍETÀ e da oficina de percussão baiana Bata-
Tú. Hoje, atua com Luedji Luna e é endorser da 
Contemporânea Instrumentos Musicais.

Patricia Palumbo, cuja experiência de 32 anos 
em rádio já lhe rendeu três Prêmios APCA e 
permitiu idealizar a web Rádio Vozes, há 21 anos 
apresenta o programa Vozes do Brasil, no ar em 
11 emissoras do país. Lançou os livros “Vozes do 
Brasil” (Vol. 1 e Vol. 2), pela editora DBA, e o mais 
recente “Vozes do Brasil: entrevistas reunidas”, 
pela Edições Sesc. Além de apresentadora do 
Instrumental Sesc Brasil há 20 anos, faz tam-
bém curadoria e consultoria musical para TV 
Cultura, Casa Brasileira e Itaú Cultural.

Robertinho Silva é reconhecido mundialmente 
como um dos grandes bateristas e percussio-
nistas brasileiros. Integrou o grupo de Milton 
Nascimento por 26 anos, e também tocou e 

gravou com artistas como Wayne Shorter, Tom 
Jobim, João Donato, Egberto Gismonti, Chico 
Buarque, Toninho Horta e Gilberto Gil, entre 
muitos outros.

Ronaldo Crispim, pianista, cancionista e artis-
ta-educador dedicado à música corporal des-
de 2005, integrou o grupo de estudos de Fer-
nando Barba, dos Barbatuques, e codirigiu, por 
sete anos, o grupo de estudos Fritos de música 
corporal. É cocriador do Batucantante - Música 
para Crianças e da Música do Círculo.

Rudson Daniel é um percussionista baiano que já 
tocou com Banda Mel, Margareth Menezes, Car-
linhos Brown, Marcia Freire, banda Beijo, dentre 
outros. Atualmente, atua com Saulo Fernandez, 
Daniela Mercury e Luedji Luna. É idealizador da 
oficina de percussão baiana BataTú, ao lado de 
Lenynha Oliveira, e endorser da Contemporânea 
Instrumentos Musicais.

Thiago Saraiva é gestor, antropólogo e músico. 
Por meio da Poiesis – Organização Social de 
Cultura, foi Coordenador de Articulação e Difu-
são de cinco unidades de Fábricas de Cultura, 
na cidade de São Paulo, e Gerente do Programa 
de Qualificação em Artes, com atuação no in-
terior paulista. Atualmente, é Superintendente 
das Oficinas Culturais.

Toninho Horta foi um dos destaques do Clube 
da Esquina, ao lado de Milton Nascimento, Lô 
Borges, Beto Guedes, Wagner Tiso, Fernando 
Brant e Márcio Borges. Eleito um dos melhores 
guitarristas de jazz do mundo, já recebeu duas 
indicações ao Grammy Latino, teve composi-
ções gravadas por grandes nomes, como a ban-
da Earth, Wind & Fire, e trabalhou com cantores 
e instrumentistas como Dominguinhos, Alaíde 
Costa, MPB4, Leny Andrade, Paulo Moura e 
Chiquinho do Acordeom.

Valeria Zeidan, musicista com formação em 
piano, é mestra em Educação, Arte e História 
da Cultura pelo Mackenzie, pós-graduada em 
Arte-Terapia pela Unesp e bacharel em Percus-
são pela mesma instituição. Foi coordenadora 
artística, musical e pedagógica do Programa 
Guri Santa Marcelina, consultora de música das 
Fábricas de Cultura, além de professora de lin-
guagem musical na Universidade Livre de Mú-
sica e na EMIA – Escola Municipal de Iniciação 
Artística. Desde 2016, é Gerente Pedagógica do 
Projeto Guri.
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23/8 • SEXTA-FEIRA

20h | Conversa Tocada
TONINHO HORTA 
Mediação: Patricia Palumbo

 Teatro Municipal Paulo Alcides Jorge
Distribuição de ingressos 1h antes, na 
bilheteria do local

Compositor, instrumentista, cantor, 
arranjador e produtor, Toninho Horta traz 
na bagagem 30 álbuns autorais e centenas 
de participações com artistas de diversas 
nacionalidades. Comemorando 50 anos 
de carreira, toca e conversa com o público 
sobre sua densidade harmônica e melódica 
em violão e guitarra, estilo que lhe 
consagrou como um dos guitarristas mais 
representativos do mundo.

22h30
CONEXÃO MIA: JAM 
Fernando Kid, Saulo Bertolino, Gustavo 
Barbosa-Lima e Zé Renato Gimenes

 Oficina de Macacos Espaço Cultural
Distribuição de ingressos a partir de 21h, na 
bilheteria do local

Na fusão entre o pop rock de Fernando Kid 
(guitarra e baixo), o industrial techno de 
Gustavo Barbosa-Lima (live electronics, ewi e 
percussão), o étnico eletrônico de Zé Renato 
Gimenes (teclados, flautas e percussão) e a 
versatilidade de Saulo Bertolino (bateria e 
percussão), o MIA promove este encontro 
inédito entre músicos de Araçatuba, 
Clementina e São José do Rio Preto.

24/8 • SÁBADO

DIREÇÃO ARTÍSTICA E 
POSICIONAMENTO DE MERCADO 

 Teatro Municipal Paulo Alcides Jorge

9h às 10h | Palestra
Erick Krulikowski 

Na palestra que abre a sequência de ações 
do workshop que discutirá questões como 
posicionamento de mercado, performance, 
público-alvo, modelo de negócios e próxi-
mos passos da carreira, Erick Krulikowski fala 
sobre empreendedorismo criativo e cenário 
da música.

10h às 12h e 13h às 18h | Workshop
Barral Lima, Erick Krulikowski e  
Heloisa Aidar 

Cada solo e coletivo participante deverá 
apresentar três músicas, como se fosse 
um showcase. Em seguida, os produtores 
discutirão com os músicos sobre a 
apresentação, dando dicas de referências 
musicais, postura no palco, direção artística, 
entre outros pontos. Ao todo, cada grupo 
fica no palco por 50 minutos.

06 vagas para solos e coletivos instrumentais 
e não instrumentais interessados em 
se apresentar | Inscrições até 15/8 em 
oficinasculturais.org.br/5mia. 
Seleção: análise da ficha de inscrição.

30 vagas para interessados em participar 
apenas como ouvinte | Inscrições até 23/8 
em oficinasculturais.org.br/5mia.
Seleção: primeiros inscritos.

18h às 20h | Conversa
LUGAR DA MÚSICA INSTRUMENTAL 
EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 
PROGRAMAS DE CULTURA NO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
Henrique Rubin (Sesc São Paulo), Valeria 
Zeidan (Projeto Guri), Thiago Saraiva 
(Oficinas Culturais) e Inti Queiroz 
Mediação: Erick Krulikowski

 Saguão da Biblioteca Pública Municipal 
Rubens do Amaral

Gestores de algumas das principais iniciativas 
de música no Estado de São Paulo discutem 
sobre o lugar do instrumental em políticas 
públicas e programas de cultura, traçando 
um panorama estadual desse cenário, a partir 
da apresentação e reflexão sobre ações, 
produtos e projetos desenvolvidos.

20h | Conversa Tocada
JOÃO DONATO 
Mediação: Patricia Palumbo

 Teatro Municipal Paulo Alcides Jorge
Distribuição de ingressos 1h antes, na 
bilheteria do local 

Em um ano histórico, em que completa 85 
anos de vida e 70 anos de carreira, o pianista, 
arranjador e compositor João Donato toca 
e conversa com o público sobre o processo 
criativo de sua obra. Atravessando gerações, 
sua viagem por vários gêneros da música 
passa por bossa-nova, samba, baião, bolero, 
jazz, música de concerto, canção popular, 
temas instrumentais, funk, hip hop e rock, 
tornando impossível classificá-lo.

23h30
CONEXÃO MIA: JAM 
Daniel Freitas, Felipe Almeida, 
Éverton Nascimento, Fabiano Golin (Biba) 
e Henrique Pereira 

 Oficina de Macacos Espaço Cultural
Distribuição de ingressos a partir de 21h, na 
bilheteria do local

Neste encontro entre alguns dos músicos 
de maior destaque da região de Araçatuba, 
Daniel Freitas (bateria), Felipe Almeida 
(percussão), Éverton Nascimento (sax e flauta 
transversal), Fabiano Golin (Biba) (guitarra) e 
Henrique Pereira (contrabaixo) improvisam e 
misturam sons que vão do samba ao mambo, 
do funk ao fusion e do rock ao jazz e blues.

25/8 • DOMINGO

14h | Conversa Tocada
AIRTO MOREIRA 
E ROBERTINHO SILVA 
Mediação: Patricia Palumbo

 Teatro Municipal Paulo Alcides Jorge
Distribuição de ingressos 1h antes, na 
bilheteria do local

Dois dos maiores nomes da bateria e 
da percussão brasileira, Airto Moreira e 
Robertinho Silva, fazem um encontro inédito 
no MIA. Acompanhada por Carlos Ezequiel 
(bateria), Sizão Machado (contrabaixo) e Fabio 
Leandro (piano), a dupla irá contar histórias 
de suas parcerias musicais e tocar temas de 
momentos importantes de suas carreiras.

15h30 às 18h | Oficina
BATATU: OFICINA 
DE PERCUSSÃO BAIANA 
Lenynha Oliveira e Rudson Daniel

 Oficina de Macacos Espaço Cultural
30 vagas 
Seleção: primeiros inscritos | Inscrições até 
22/8 em oficinasculturais.org.br/5mia.

Por meio da tradição oral e da prática 
percussiva coletiva, Lenynha Oliveira e 
Rudson Daniel apresentam as linguagens 
dos tambores e grooves de rua de 
Salvador, suas técnicas, intenções rítmicas 

e estudos de claves, proporcionando uma 
melhor compreensão acerca da história da 
diáspora negra no Brasil e das influências 
percussivas da Bahia.

16h | Conversa Tocada
EDGARD SCANDURRA 
Mediação: Patricia Palumbo

 Teatro Municipal Paulo Alcides Jorge
Distribuição de ingressos 1h antes, na 
bilheteria do local.

Edgard Scandurra, eleito inúmeras vezes 
como o melhor guitarrista do Brasil, toca  
e conversa com o público sobre sua 
trajetória, cuja história se confunde com 
a história da música brasileira das últimas 
décadas e gerações, por meio do rock, da 
música eletrônica e do underground.

MIA - FESTIVAL DE  
MÚSICA INSTRUMENTAL

MIA é ponto de encontro entre 
sonoridades, repertórios e ideias. 
Com foco na formação, na troca e na 
interação, o Festival traça um panorama 
da música instrumental brasileira e 
reflete sobre seus lugares, mercados 
e caminhos, por meio do diálogo com 
diferentes nomes, olhares, linguagens e 
gêneros, estabelecendo relações entre 
passado, presente e futuro.

Criado em 2015, em Araçatuba, já levou 
atividades para mais de 18 mil pessoas, 
em mais de 100 ações de formação e 
difusão. É espaço em movimento que 
experimenta possibilidades de conexão 
entre diferentes contextos, geografias 
e gerações, tornando o Estado de 
São Paulo palco de um recorte da 
diversidade da música instrumental que 
acontece agora.

PROGRAMA
OFICINAS CULTURAIS

Oficinas Culturais é um programa 
da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo que, 
desde 1986, promove formação e 
vivência à população no campo da 
cultura. O Programa é gerenciado pela 
Poiesis - Organização Social de Cultura.

Hoje, além de três unidades localizadas 
na capital, o Programa dialoga com 
o interior por meio de dois festivais 
(FLI – Festival Literário de Iguape e 
MIA – Festival de Música Instrumental), 
ciclos de estudos sobre gestão cultural 
e cultura tradicional, qualificação 
artística de 60 grupos, entre teatro e 
dança, e ações dedicadas à pesquisa 
e à experimentação nas diversas 
linguagens artísticas, a partir da relação 
direta com 360 municípios, em mais de 
600 atividades de formação. CASA DA CULTURA ADELINO BRANDÃO  

Rua Anita Garibaldi, 75, Centro

PRAÇA JOÃO PESSOA  

Centro

OFICINA DE MACACOS ESPAÇO CULTURAL

Rua Santos Dumont, 66, Higienópolis

SAGUÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
RUBENS DO AMARAL

Rua Armando Sales de Oliveira, s/n,  
Bairro Bandeiras

TEATRO MUNICIPAL PAULO ALCIDES JORGE

Rua Armando Sales de Oliveira, s/n,  
Bairro Bandeiras • 200 lugares

              \oficinasculturais

#5MIA
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
oficinasculturais.org.br/5mia

Parceria Realização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

João Dória • Governador 

Sérgio Sá Leitão •Secretário de Estado de Cultura e 
Economia Criativa

Cláudia Pedrozo • Secretária-Adjunta de Estado de 
Cultura e Economia Criativa

Frederico Mascarenhas • Chefe de Gabinete de 
Estado de Cultura e Economia Criativa

POIESIS – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Clovis Carvalho • Diretor Executivo

Plinio Correa • Diretor Administrativo Financeiro

Maria Izabel Casanovas • Assessora Técnica

Carla Regina Oliveira • Coordenadora  
de Comunicação

OFICINAS CULTURAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Thiago Saraiva • Superintendente

Kelly Cristine • Articuladora de Comunicação

PROGRAMA DE FESTIVAIS E SEMINÁRIOS

Fernando Fado • Coordenador

Júlio Benedito • Técnico de Programação

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA O INTERIOR

Marlon Florian • Coordenador 

Kéroly Gritti • Técnica de Programação 

Marcus Moreno • Técnico de Programação

Vanessa Reis • Técnica de Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Dilador Borges • Prefeito

Edna Flor • Vice-Prefeita

Luis Claudio da Silva Benedito Junior • Assessor 
Executivo da Secretaria da Cultura
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LOCAIS

Saiba mais sobre o MIA e conheça melhor 
o programa Oficinas Culturais e suas 
atividades em oficinasculturais.org.br


