
Roda de Choro Gastronômica
fechando 2017 no ECAI: 13 de dezembro

O flautista Sérgio Morais vai liderar uma roda de
choro no encerramento das atividades do ECAI em
2017.

Será nesta quarta, 13 de dezembro, às 19h30.

Uma noite inesquecível, com o talento musical de
Sérgio Morais (flauta), Eduardo Souza (violão de 7
cordas), Léo Benon (cavaquinho) e Gabriel Tomé
(pandeiro).

Pra completar a noite em grandíssimo estilo, a
gastronomia irresistível de Rodrigo Viana, que já se
tornou um sucesso no ECAI, com o seguinte
cardápio:

Caldinho de feijão com crocante de bacon e
cebolinha
Pastelzinho de calabresa e catupiry
Brandade de bacalhau com pesto e azeitonas
Croquete Guilietta com geleia de pimentas
"Buraco Quente" (pão com carne e ovos ao
forno)
Batatas bravas



Salaminho
Azeite temperado
Pães variados
Caipirinha, refrigerante e água

Últimas TRÊS vagas. Reserve agora! E se você
reservou e NÃO VAI PODER VIR, por favor,
cancele sua reserva para abrir lugar para alguém. 

Clube Ouro: Grátis (reserva obrigatória)
Clube Prata: R$99
Público em geral: R$199

Para reservar, basta responder a esta mensagem
dizendo: "Reserva para Roda de Choro 13/12".
Você receberá instruções via email. Reservas
serão honradas na ordem em que as
recebermos. Não podemos segurar vagas
além das 50 anunciadas.

Além de Guaranis e Bachianas
segundas, 18h30 e 20h

A última aula deste curso acontece nesta segunda,
dia 11, nos horários das 18h30 e 20h.



Desta vez, vamos explorar o mundo dos
compositores brasileiros eruditos VIVOS. Você dirá:
mas eu não conheço nenhum! Pois é... existe
muita produção musical acontecendo neste
momento. São nomes como Marlos Nobre, Ernani
Aguiar, Júlio Medaglia e Jorge Antunes (foto), este
último, residindo em Brasília.

Vamos ouvir a música desses e de outros
compositores que você deveria ter a curiosidade de
conhecer.

O ciclo é grátis para todos os sócios do Clube ECAI
ou, para quem não é sócio, pode pagar pela aula
avulsa (R$59) ou ainda usar o Passaporte ECAI.

Clube ECAI
Promoção de Renovação e Inscrição
SÓ ATÉ QUARTA!

A promoção de renovação do Clube ECAI com 5%
de desconto em todos os planos foi estendida até
13 de dezembro. Não perca essa chance!

Se tiver interesse ou dúvidas, responda a esta
mensagem dizendo apenas "detalhes da promoção
de renovação", e nós entraremos em contato via
email.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001efNOLLhQprPbzQpVjiwZoLV5ghm8vlMKTmBknZv3-44DbNTs5VztIQV7XKHiyJfiwO9KL07Sp0WAKr4BCNKjxCseEtb8PhsaWKKVrYkl9WHLn__n2iuExtBlY-38JUQds4h7aoUApsxkd2CPSGqJjsFCdo-xPc3rhi1Lu7Y3rNnPyC8V1vf-R2AWqsUtRoiOnfI08L_r7aU=&c=&ch=


Coworking Cultural do ECAI
o mais acessível e flexível de Brasília

Você já pensou em ter o ECAI só pra você?

Agora você pode. 

Seja para um ensaio, uma palestra, uma
apresentação ou simplesmente uma reunião de
negócios ou de amigos, o ECAI está abrindo uma
nova oportunidade para quem precisa de espaço
mas não quer gastar uma fortuna.

Clique AQUI para todos os detalhes.

A programação do ECAI no seu celular

Para ter a nossa programação sempre à mão, basta
marcar no seu celular a página
www.alexandreinnecco.com/programacao 
e você nunca mais vai perder um evento nosso.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001efNOLLhQprPbzQpVjiwZoLV5ghm8vlMKTmBknZv3-44DbNTs5VztIVC7h_1C3cO4U7LzpA4vDb5NYhDzPpAbwy89zNI-hWexsV8hanzpC3vrQouDItqBjgUfBijH8y-ljzO3Ukn3sSVOLBwDnszPpdi7ef_YawwWzVuvhqF0VsfSTFc2UJaWJZ-9PEDMvlQo&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001efNOLLhQprPbzQpVjiwZoLV5ghm8vlMKTmBknZv3-44DbNTs5VztIdOE83IDFnGuDN4HazQL8j9TpTWLce6XXE8AJGyClXWSR5T0guXtEWwGxl5nXe8XyV1-xdfMIjmiP1m0Hgfl342THAd1u2z13_wnfPu1X26soWkK6Q2wv2T38urOHzFkKglx6FOQvoMXm2UU42Ws_lA=&c=&ch=


Avalie o ECAI no Facebook

Existe um jeito de você ajudar o ECAI sem gastar
um tostão, e que pode nos dar visibilidade e nos
apresentar a novos clientes: você pode dar
estrelinhas para o ECAI no Facebook.

É simples e rápido: clique AQUI.

O TELEFONE DO ECAI
Quer falar conosco? Anote aí: 99201-9219

Quer receber mensagens semanais como
esta, com nossa programação? Basta clicar
AQUI.

Você acha que um(a) amigo(a) gostaria de
ler esta mensagem? Para encaminhá-la a
alguém querido, clique no link abaixo "Forward
email".

Quer parar de receber nossas mensagens?
Para sair de nossa mala direta automaticamente,
clique no link abaixo "SafeUnsubscribe".

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001efNOLLhQprPbzQpVjiwZoLV5ghm8vlMKTmBknZv3-44DbNTs5VztIVS_hjmo5IPt7EJunBfJdEUqBTTt8xFSSNyM-8OSoLweja-kpL88P9pYkLSiE8YbnC4vTxrmPURciAC-K81j7ovhVHcv3LOlMYSpSx-tpE--nnqo2gJpLlFIWsqLkWzz2RkDKoZQ7kNdunCkareUwfMCATNaRbjLfhKEICMD3POym9IrkXUuWls=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001efNOLLhQprPbzQpVjiwZoLV5ghm8vlMKTmBknZv3-44DbNTs5VztIaPUKBh_jy9fLK7vK5BatP3838QiYSGGQfYVavWSy6maB7iZEYBwebtgXdyVg6-1Y7pkRh9zBbO03cs7xQC8fFr4qWHRpzHNHTBfGZVQm_C5cEMS1iYlO0nIPc37m2GlUwC8O-UyVMbHMvSE0vSrPdc=&c=&ch=


CUPOM: PALESTRA GRÁTIS

SE VOCÊ NUNCA VEIO AO ECAI, assista à sua
primeira palestra gratuitamente. Vale para você e

para seu(s) acompanhante(s). 
Não precisa pagar NADA, basta entrar.


