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Cortesia da 
KIBON S. A. (Indústrias Alimentícias) 

A ASSOCIAÇÃO DE JOVENS PIANISTAS, agradece a colaboração da 
KIBON S. A. e aos SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL, coope

rando assim com êste intercâmbio artístico. 
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ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS PIANISTAS 

RECITAL DE INTERCÂMBIO 

apresentando 

IRANY LEME 

Dias 3, 5 e 6 de Maio de 1961 

* 
Audit6rio da Reitoria da Universidade do Paraná 

Aud it6rio da Biblioteca Pública 

EN'l'RADA FRANCA 
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IRANY LEME 

Ê natural de São Paulo, onde iniciou seus e3tudos musicais com a 
sra. sua mãe. Vindo para o Rio, terminou o seu curso de professôra, 
com a musicista Yolanda Ferreira. 

Durante 7 anos, Irany Leme excursionou, dando concertos na TV -Tu pi, 
TV -Continental, Rádio Ministério da Educação, Rádio Roquete Pinto, 
Rádio Globo, Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil, ao 
Ministério da Educação e Cultura, na Associação Cristã de Moços e nas 
Escolas, sendo estes recitais nas Escolas, promovidos pela União dos 
Músicos do Brasil. 

Em suas atividades artísticas, Irany tem sido or ientada pelo prof. 
A loysio de A lencar Pinto, com quem fez seu curso de aperfeiçoamanto 
de piano. No3 Seminários da Pró-Arte, teve aulas de piano com os profs. 
Pierre Klose e Homero de Magalhães, de conjun'co de câmara com o prof. 
Joseph Bire e de Harmonia e Contraponto com o prof. Roberto Schnor
renberg, tendo recebido a MEDALHA DE OURO no X Curso Interna
cional de Férias de Teresópolis, e o convite para lecionar piano, teoria 
e iniciação no Seminário do R io. No XI Curso Internacional de Férias 
de T eresópolis, lecionou teoria e bandinha, com processo de ensino e 
instrumentos Carl Orff. 

Como livre docente da Cadeira de Piano, tem curso equiparado n a 
Escola Nacional de Música, da UB. 

Irany Leme, um dos grandes valore3 da nova geração, é membro 
da Associação de Jovens Pianistas, entidade que, com orgulho, patrocina 
esta apresentação em Curitiba. 

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS PIANISTAS 

A AJP é uma entidade, idealizada e fundada pela pia nista Maria 
de Lourdes Sekeff e que tem por fim divulgar a música erudita e 
cooperar na afirm ação artística de pianistas jovens. Tem sua séde no 
Rio de Janeiro, completando no próximo mês de outubro 4 anos de tra
balho e idealismo. 

A AJP m antém :::emanalmente programas na Rádio Roquete Pinto 
Rádio MEC, patrocina recitais mensa is na TV., Auditório do MEC, Audi
tório do Grémio Mesbla da MESBLA S/ .A e nos colégios. 

Êste ano, em novembro fará realizar o "II Concurso AJP", sendo 
êste de carát er nacional. Patrocinará também , conferências à cargo de 
consagrados m estres, sendo a 1'' pronunciada pela prof-' Maria Luiza de 
Mattos Prioli , catedrática da Escola Nacional de Música da UB, no m ês 
de agôst o próximo, no auditório do Grémio MESBLA. 

Com êste concêrto de Irany Leme, a AJP abre a sua t emporada em 
Curitiba centro do 10 NúCLEO DO PARANÁ, êste fundado e organizado 
pela jovem pi:mista curitibana Regina Gomes . 
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BACH-RUMlVIEL 

SCHUMANN 

P AGANINI-LISZT 

LISZT 

DEBUSSY 

DEBUSSY 

DEBUSSY 

J. OCTAVIANO 

PROGRAMA 

P PARTE 

Coral "Jesus Cristo Filho de Deus" 

Estudos Sinfónicos em forma de Variações 

2a PARTE 

A caça 

Estudo de Concêrto "La Leggerezza" 

Bruyéres 

La terrasse des audien ces du clair de lune 

Poissons d'or 

Faz hoje um ano - Canção popular brasilei
ra (harmonização de J. Octaviano) 

CAMARGO GUARNIERI- Dança Brasileira 

F. VIANNA Corta Jaca 
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