Festival Morrostock celebra uma década de contracultura, música, sustentabilidade,
artes, oficinas e coletividade
Com uma programação artística diversificada e apostando em dias melhores, o Morrostock vai
rolar entre 02 e 04 de dezembro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul
Celebrando uma década de existência da sua galáxia, o Festival Morrostock anuncia sua
programação para 2017. Compositores, bandas, blocos, artes cênicas, música, oficinas,
sustentabilidade e conversas em um grande acampamento e experiências mágicas em meio à
natureza. Assim será o maior encontro de contracultura do Rio Grande do Sul, reunindo as
pessoas que acreditam num mundo melhor e que estão dispostas a fazer sua parte para que
essas “goodvibes” se espalhem por nossos campos, lá pros lados de Santa Maria. O
Morrostock será realizado dias 02, 03 e 04 de dezembro no Balneário Ouro Verde, em Santa
Maria,propondo uma vivência inesquecível.
Mais de quarenta atrações serão ouvidas por lá, entre grandes nomes da nova música
brasileira, precursores do rock gaúcho, artistas internacionais e apostas do festival: Liniker e
os Caramelows (SP), Ava Rocha (RJ), Apanhador Só, Boogarins (GO), Wander Wildner,
Bixo da seda, Pata de Elefante, Os Replicantes, Cuatro Pesos de Propina (UY),
Inmigrantes (ARG), Cartolas, Bloco da Laje, Bandinha Di Dá Dó, Sonido Satanás (MEX),
Orquestra Friorenta (PR), 3D, Identidade, Raíssa Fayet (PR), Trombone de Frutas (PR), Os
Skrotes (SC), SolomonDeath, O Grande Grupo Viajante (SP), Catavento, Pegada Torta,
Proyecto Gomez Casa (ARG), Fetuttines (RN), Fantomaticos, Supervão, Helvéticos (SC),
Tu Mamá no Entiende Nada (ARG), Madame Bogardan, Músicas intermináveis para
Viagem (GER), Sogro Inglês, JulioReny, Pylla C14, Guantánamo Groove, Hermano
Chiapas, Lista de Lily (DF), Moda de Rock (SP) e Banda Epopeia (SC) e Coroneis da
Vicente feat. Théo Dorneles figuram no line-up.
Confira os dias e horários de cada apresentação aqui: h
 ttp://bit.ly/musicamorrostock2016
Oficinas
As oficinas são um segmento importante no cardápio de atividades oferecido pelo festival. Para
celebrar os 10 anos do Morro, foram escolhidos temas como meditação budista, yoga integral,
reiki, tarô, rapé medicinal,dança circular sagrada, massagem xamânica, consciência corporal,
técnicas circenses, perna de pau, malabares e slackline.

Confira os dias e horários de cada oficina no link: h
 ttp://bit.ly/oficinasmorrostock2016
E o Morrostock tem mais, sempre mais!!!!! Além da programação musical e das oficinas, o
festival garante ainda outros grandes momentos junto à natureza, com feirinha de economia
solidária, apresentações teatrais, recreação infantil, debates, espaço para práticas de
permacultura e bioconstruções, gastronomia e muitas danças para Pachamama.
Localizado estrategicamente no centro do Estado e rodeada de universidades, Santa Maria é
uma das cidades mais importantes do Rio Grande do Sul. O Balneário Ouro Verde, em Três
Barras, fica nessa região e, além da natureza exuberante, oferece infraestrutura completa:área
de camping, banheiros,chuveiros, churrasqueiras, piscina, rio, bar, cachoeiras, praça de
alimentação e muita natureza. Veja onde fica o Balneário Ouro Verde, em Santa Maria:
Localização no GoogleMaps
O site do festival está no ar com todas as informações e boas novas: w
 ww.morrostock.com.br
SERVIÇO
Morrostock 10 anos
Data: 02, 03 e 04 de dezembro de 2016
Local: Balneário Ouro Verde – Três Barras / Santa Maria-RS
Ingressos: bit.ly/morro-10-anos
Segundo lote /inteira: R$ 150,00 (o Segundo lote meia-entrada está esgotado)
Terceiro lote / meia R$ 85,00 (para estudantes, idosos, professores, portadores de
necessidades especiais e jovens de baixa renda)
O passaporte dá direito à participação nos três dias de festival e ao acampamento no local.
Excursões cadastradas têm preços congelados: meia R$ 75,00 e inteira R$ 120,00
Apoio: MacBoot, Back in Black, Intensa, Todt, Cachaça Chica, Odara, Hotel Dom Rafael e
Latinoamerica 360
Cerveja Oficial: Província
Player Oficial: Spotify
Apoio Cultural: Rádio Unisinos, FM Cultura/TVE e Rádio Putzgrila, Rádio Armazem e Jornal A
razão
Captação: Puro Movimento
Realização: Marquise 51, Gamana, Funarte e Ministério da Cultura
Este projeto integra o edital Prêmio Funarte de Programação Continuada para Música 2015
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https://drive.google.com/drive/folders/0B1SF-snUR97mZzNJLW1JNU1YTzg?usp=sharing
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