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Compartilhe
Mostra traz vestuário, peças e 24 imagens da Bambas e da Embaixadores dos Campos Elíseos
O Novo Shopping entra no clima de carnaval neste
sábado, 18, ao receber a exposição "O Carnaval de
Ribeirão", que traz imagens, objetos e vestuários de
duas tradicionais escolas de samba de Ribeirão Preto, a
Bambas (Grêmio Recreativo Escola de Samba Bambas)
e a Embaixadores dos Campos Elíseos (Associação
Comunitária e Cultural Embaixadores dos Campos
Elíseos).
A mostra conta com 24 fotografias produzidas durante os
desfiles das escolas, peças de fantasias, adornos,
bandeiras e troféus ganhos durante os carnavais
anteriores. A exposição também marca as comemorações dos 50 anos da Embaixadores e os 90 da Bambas, a
escola de samba mais antiga do país, que nasceu como um cordão carnavalesco um ano antes da Estação
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Primeira de Mangueira, do Rio de Janeiro.
Segundo Márcio Almeida, gerente de marketing do Novo Shopping, a mostra reúne peças fundamentais na
história da cidade. "Essas escolas de samba fazem parte da cultura de raiz de Ribeirão Preto. Elas continuam
firmes, promovendo a alegria da população, e o Novo Shopping acredita na importância de exaltar a cultura
local para os ribeirão-pretanos", comenta.
A exposição "O Carnaval de Ribeirão" será aberta ao público neste sábado (18), no Espaço Novo Shopping,
com a participação dos diretores e presidentes das escolas, Adriana Dias Domingues (Bambas) e Luiz Carlos
do Nascimento (Embaixadores). A mostra ficará disponível para visitação até 28 de fevereiro, durante o horário
de funcionamento do centro de compras.
Serviço:
Exposição "O Carnaval de Ribeirão"
Data: de 18 a 28 de fevereiro
Local: Espaço Novo Shopping – corredor de acesso à Portaria 4ª
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, n.º 1.500
Telefone: (16) 3603-2400
Site: www.novoshopping.com.br
Novo Shopping
Avenida Presidente Kennedy, n.º 1.500
www.twitter.com/NovoShopping
facebook.com/NovoShopping
(16) 3603-2400
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