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FARBFILME AUF BREI'i'WAND 

Sie sehen die besten Filme auf Breitwand und wiihlen die 
englische oder franzó'sische Fassung nach lhrem Belieben. 
Wiedergabe nach dem "lnflight Motion Picture" System 

MUSIK IN STEREO•DARBIETUNG 
über Kopfho'rer Symphoniekonzerte - Kammermusik 

]azz - Leichte Musik - Exotische Orchester - Chansons. 

10 PROGRAMME NACH IHRER WAHL 

Au]1 ciniyen F/uysirec lc cn Jran :osisches Farlifernseh · Proyramm ( Sys/em SECAM) yeyen eine 
ycrinye Gebiihr, 

à votre .servzce 

I 
DAS LÃNGSTE FLUGNETZ DER WELT 

; ~ 
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Voando para a Alemanha, pousamos primeiro na Suíça. 
Por que? 
Porque a Suíça, de maneira idêntica à Alemanha, é um centro ím· 
portante do mundo bancário, industrial e comercial. 
As principais organizações internacionais têm sua sede na Suíça, 
onde realizam congressos e reuniões. 
A hospitalidade do povo e a beleza de sua surpreendente paísagem, 
tornam a Suíça o ponto ideal para começar sua viagem à Europa. 
Tanto quanto Frankfurt, na Alemanha, as cidades suiças de Genebra 
e Zurique lhe oferecem as melhores conexões para todos os pontos 
da Europa e oütros continentes. · 

Luft.hansa 

Brigadeiro JO,SÉ VICENTE FARIA LIMA 
DO. · Prefeito do Município de São Paulo 

PREFE ITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DÉ CULTU RA 

CONCÊRTO MATINAL 
apresentando 

<<FESTIVAL Vll.LA - LOBOS>> 
ORQ ·UESTR.A SINFôNICA MUNICIPAL 

So li·stas : 

GLóRIA MARIA MACHADO 

E L I S A 'B E T H R . B A R T H E L S O N 

Regente: 

Mae!llro S ·O U Z A L I M A 



FLANELAS e .. ~. 
COBERTORES ... ··. 

-
que esquentam de verdade. 
Variedade de côres e padrões. 
Os melhores preços. 
Qualidade garantido. 

CISIS PERNIMBUCDNIS , e -

ONDE TODOS COMPRAM 

HEITOR VILLA LOBOS 

VENHA CONHECER O MUNDO 
MARAVILHOSO DA PAN AM 
A úNICA QUE OPERA AO REDOR 
DO MUNDO PARTINDO DE 

SÃO PAULO 

A LINHA A:EREA DE MAIOR EXPERIENCIA NO MUNDO 

Rua São Luís, 29 Tel.: 36-0191 



Mt~esho S O U Z A L I M A 

O nome de Souza Limo d:spensa 
tá ri os nos maiores centros rnu~:cais de 
mundo. 

comen· 

todo o 

Grande incentivador da música no Brasil, 
vem demonstra ndo sempre rea l interêsse pe lo 
movimento a rtí stico nac iona l, apresen :a ndo obras 

de nossos compos itores em primei ra audição não 

só no Brasi l, mas no exterior e também escre
vendo páginas de grande va lor com ternas e 
ri tmos brasi le' ros. Assim é que apresen tou em 

prime ira a udição, como 
pa ra p ia no e orquest ra 

(n. o 1), V ill a -Lobos (n. o 

pia nista, os concertos 
de Ca margo Guarnieri 

2), M ignone (4 fcmta-
sias ) e muitos outros. Em concertos sinf ônicos, 
t a mbém em pri meira a udição de nossos compo
sitores, regeu: « Festas das Ig rejas», de Migno
ne, «Abertura Concertante» de Camargo Guar
nieri, «Sume Pater Patr ium», de Villa- Lobos, e 
outras inúmeras obras. 

Como composi tor sua bagagem musical é 

consideráve l , com obras para p;ana so lo, ca nto, 
cora l , viol ino, con jun:o de câmara, orquestra, 
coros, bailados, etc. Concluiu recen temente 

uma ópera e um concêrto pa ra piano e 

orquestra. Com seu poema si nfônico «0 Rei 
Mameluco», para gra nde orquestra, obteve o 

pr imei ro prêmio em Concu rso organizado pe lo 
Depa rtamento Municipa l de Cu ltu ra de São 
Pau lo. Com o « Poema das Américas» obteve a 
1 .a menção honrosa no · Concurso Sinfôni co or

gan izado nos Estados Unidos, concu rso êsse q ue 
reuniu 400 composito res das Américas . Escre
veu, por so l icitação da Comi ssão do IV Cente
nár io, o bai lado « Fa ntasia Bras il ei ra». 

Em missão artística percorreu tôda a Eu
ropa, norte da África, América do Sul e o Bra
si l , de Norte a Su l. Só em São Pàu lo tocou em 
cinquenta e cinco cidades do Interior, sendo as
sim, com Vi lla- Lobos, o desbravad or artíst ico 
do Interior de São Pau lo. 

VIOLÃO. _ . música repousante 

«foca» nosso coração! 

MAIS DE MEIO SÉCULO DE TRADIÇÃO, fABRICANDO O MELHOR VIOLÃO 
FÁBRICA, LOJA E EXPOS IÇÃO: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 2353 - FONE: 3-8934 



Mais economia, 
ainda maior resistência, . 
e a superior qualidade 

~~=~=~~i;==~::::1 CHEVROLET! 

ESTAS INOVAÇÕES FAZEM DIFERENCA! EXAMINE-AS: 
*Nova frente de conc~pção har
moniosa *Novas cô res exter
nas *Introdução do Delcotron 
-gerador de corren te altern a-

da *Nova disposição do filtro 
de óleo *Nôvo e mais racional 
painel de instrumentos *Nova 
proteção co ntra ferrug em . 

EM DIESEL OU GASOUNA, V. PODE CONTAR COM O NÔVO 
Và conhecê -lo alnda hOje no seu Concessionàrio CIIEVROI.ET67 
Chevrolet. que íntegra a mais perfei ta rede espe-

ciali zada em Vendas e Serv iços do pais. . 

produto da GENERAL MOTOR& DO BRASIL S.A. 

São Paulo, 4 de Junho de 1967 - às 1 O horas 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

CONCÊRTO MATINAL 

pela 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

«FESTIVAL VILI,A ·· LOBOS» 
Soli·;tas : 

GlóRIA M.ARIA MACHADO 

ELISABETH R . B.ARTHELSON 

Regente : 

Maestro S O U Z A L I M A 

PROGRAMA 

l.a .Parte 
ABERTURA DE «L'HÓMNE TEll » da «SUITE SUGESTIVE» 

BACHIANA BRASHEI'RA n. 0 3 - para piano e orquestra 
Adagio (ponteio) 
Allegro moderato (devaneio ) 
Largo (modinha) 
Toccata (picapau ) 

Solista : G L ó R I A M A R I A M A C H .A D O 

2.a Parte 

CONCÊRTO n. 0 4 - para piano e orquestra 

So lista : 

lAUegro non troppo 
Andante con moto 
Allegro vivace (scherzo) 
Allegro moderato 

ELISABETH R. BARTHELSON 

Os rnois lindos presentes 

poro casamentos, 

bodas de prato, aniversarias ert. 




