
VIRADA CULTURAL PAULISTA - REGISTRO 

Sábado - Dia 25 

Palco externo - Praça Beira Rio 

18h00 | [Stand-Up] Diogo Portugal 

Sucesso na internet, Portugal é um dos humoristas mais vistos na web, com mais de 20 milhões de 

acessos no site YouTube. Além de suas criações e apresentações, ele também procura e incentiva 

novos comediantes, sendo o organizador do maior festival de humor da América do Sul, o Risorama, 

de Curitiba, que vai para sua 10ª edição. Também costuma fazer a curadoria do festival de humor 

de São Paulo, o Risadaria. 

19h00 | [Música] DJ Formiga 

Integrante do coletivo Vinil é Arte, começou a discotecar em 2001, embalado pelo autêntico 

sambalanço de Jorge Ben e pelo funk de James Brown. Seu set é executado apenas com discos de 

vinil, os velhos bolachões, em que rodam bossas, grooves, maracatus, tropicalismos, afrobeats, 

original-funk, latinices e muitas outras vertentes da música balançada dos anos 60 e 70. 

20h00 | [Música] Rhaissa Bittar 

Rhaissa Bittar tem um repertório plural, que flerta com o samba, o frevo, o jazz e até o folk (cantado 

em chinês). Com uma boa dose de teatralidade, suas canções se transformam em pequenas (e 

deliciosas) crônicas cotidianas. 

21h00 | [Música] DJ Formiga 

21h30 | [Música] Bonde do Rolê 

O Bonde do Rolê foi formado pelos DJs e produtores Rodrigo Gorky, Pedro D'Eyrot e pela vocalista 

Marina Vello no meio de 2005. No final do mesmo ano, começaram a fazer sucesso após colocarem 

suas músicas no site MySpace e chamaram atenção da imprensa e de produtores nacionais e 

internacionais pelo modo despojado de sua música, com letras descomprometidas e politicamente 

incorretas e atitude de não ligar para o que pensam sobre a música que tocam. A revista Rolling 

Stone escolheu o trio como uma das Dez bandas para se ligar no mundo inteiro, no já famoso 10 

Bands to Watch, onde foram descritos como Brazilian party starters (Os brasileiros que agitam as 

festas - numa tradução livre). O jornal americano The New York Times elogiou o trabalho do grupo. 

22h30 | [Música] DJ Formiga 

23h00 | [Música] Barcelona Sessions 

Barcelona Sessions é um projeto feito pelo músico e produtor brasileiro Xuxa Levy que difunde a 

música do Brasil no mundo e a música do mundo no Brasil. Na cidade de Barcelona, ele gravou um 

CD/filme documentário em que reuniu mais de 70 artistas de diversas etnias dando suas 

interpretações e seus “sotaques” à musica brasileira. 

00h00 | [Música] DJ Formiga 

00h30 | [Música] Monobloco 

Consagrado por incorporar diversos ritmos e estilos musicais à batida do samba, o grupo cresceu 

tanto que há alguns anos os fundadores criaram a versão Monobloco Show (são 17 integrantes), 

que se apresenta o ano inteiro, em todo o país e no exterior. Na voz dos cantores Pedro Luís, Fábio 



Allman, Renato Biguli, Alexandre Momo e Pedro Quental, o repertório eclético vai das marchinhas 

tradicionais ao samba de Cartola e Clara Nunes, passando pelo forró de Luiz Gonzaga até canções de 

Paralamas do Sucesso, O Rappa e Cidade Negra. 

 

Palco interno -  Teatro do KKKK  

18h00 | [Teatro] Abertura Oficial com Produção Grupo Atrás do Pano - Por Parte de Pai 

Esta história apresenta o olhar de uma criança sobre o mundo ao seu redor, carregado de 

sentimentos poéticos e revelações existencialistas.  

 
19h30 | [Cultura Popular] – Dupla de Cantadores Repentistas - Andorinha e Chico Caetano 

20h30 | [Circo] Cia de Palhaços - Circo S/A 

Um Palhaço e uma Palhaça numa sutil disputa pela atenção e o amor da platéia. Ele, Alípio, 
tenta chamar a atenção com suas habilidades circenses de técnicas de malabarismo, de 
equilibrismo, de domador, sempre tentando ser o dono das rédeas, o dono do circo, o dono 
do mundo! Ela, a Sombrinha, tentando ser sua ajudante que se esforça para não ser apenas 
uma "sombrinha" ou uma "partner" 

21h30 | [Música] Junio Barreto 

Cantor de MPB, mistura samba com elementos eletrônicos e fala do sertão com sotaque 

cosmopolita. 

23h00 | [Música] Do Amor 

 A banda Do Amor é formada por músicos bem conhecidos da cena independente -- 

acompanham artistas como Nina Becker, Lucas Santtana e até mesmo Caetano Veloso. O 

som é eclético e inusitado. De axé de raiz a heavy metal, tudo é referência para o grupo. 

 

Domingo - Dia 26 

Palco externo - Praça Beira Rio 

14h00 | [Música] Batucajé 

15h00 | [Música] DJ Formiga 

15h30 | [Música] Memórias de um Caramujo 

O grupo Memórias de um Caramujo é formado por André Vac, Beatriz Mentone, Gabriel Basile, 

Gabriel Milliet e Thomas Huszar, que desenvolvem desde 2007 um trabalho de composição, arranjo 

e interpretação de canções próprias. A sonoridade original do sexteto paulistano surge da fusão de 

influências de diversos movimentos da música brasileira e do mundo. 

16h30 | [Música] DJ Formiga 

17h00 | [Música] Copacabana Club 



O Copacabana Club é uma banda de Curitiba, formada por Caca V, Claudia Bukowski, André França 

e Carlos Cafareli. O Copacabana faz indie rock com toques sutis de música brasileira. As canções do 

quarteto atraem um público cada vez maior e transformam cada show em uma verdadeira pista de 

dança. 

18h00 | [Música] DJ Formiga 

18h30 | [Música] Renato Teixeira e Ricardo Herz Trio 

O compositor Renato Teixeira traz aos palcos seus maiores sucessos. No repertório estão canções 

que já fazem parte do inconsciente coletivo brasileiro, como Tocando em Frente, Romaria, 

Amanheceu, Peguei a Viola e Cuitelinho, entre muitas outras. Teixeira promete transformar esse 

espetáculo em uma verdadeira celebração entre amigos. 

Ricardo Herz reinventou a forma de tocar violino. Sua técnica apurada consegue tirar do 

instrumento sons pouco usuais, como o resfolego da sanfona e o ronco da rabeca. Ele também é 

conhecido por suas apresentações incendiárias, que atraem até mesmo quem não está familiarizado 

com a música instrumental. No palco, Herz estará acompanhado de Pedro Ito (bateria e percussão) 

e Michi Ruzitschka (violão 7 cordas). O violinista já correu o mundo com esse mesmo espetáculo, 

com destaque para festivais na Malásia, México, Holanda, Rússia, Israel e Dinamarca. 

 

Palco interno - Centro de Educação e Cultura KKKK 

11h00 | [Teatro infantil] Núcleo Vendaval - Cadê meu Nariz? 

O espetáculo narra a história de um palhaço que parte para uma jornada para encontrar 

seu nariz vermelho perdido. 

13h00 | [Música] Rock U – Especial Beatles 

Banda de Registro que toca o melhor do rock de todos os tempos. 

14h30 | [Dança] Movasse – Playlist 

No espetáculo, os bailarinos baseiam suas performances através de elementos definidos 

pelo público, por escolha ou sorte. 

16h00 | [Teatro] Casa do Batuque - Homens que amam demais 

Existe, hoje, disponibilidade para se entregar a uma paixão? Quais são os novos códigos 

que permeiam os relacionamentos afetivos? Estas e algumas outras questões são 

debatidas no espetáculo musical “Homens Que Amam Demais”.  

17h00 | [Música] Cinebloco 

 Brass band temática em torno das trilhas sonoras consagradas do cinema mundial, 

misturando maracatu, funk, marchinhas, coco e ritmos regionais em geral. 

 

 


