
São Paulo, 19 de Maio d 

PREFEITURA DO MUNIC 
Secretaria de Ed1 

Departamento 

CONCÊRTO MATINAL 
PROGRAMA 

1.a Parte 

CONCÊRTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista : 

MAESTRO S O U Z A L I M A 

Regente : 

ARMANDO BELARDI 

GEORGE GERSHWIN . . . . . . . . . . . . «Rhapsoçl.y in blue» - para piano e orquestra 
Solista: SOUZA LIMA 

(Esta obra foi executada em l.a audição no Rio de Janeiro, por Souza Lima, no 
ano de 1932 sob a regência do Mtro. Villa-Lobos e em 1933, como l. a a udição em 

São Pauro; sob a regência do Mtro . José Torre) 

2.a Parte 

ESPETÃCULO DE BAILADO 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO 

com a participação do Corpo-de-baile e os 1.os bailarinos : 
LIA MARQUES _; NORMA MASELLA - ARACY EVANS 
GIL SABOYA- JOSHEY LEÃO- WILSON DE ALMEIDA 

COREóGRAFA: 

MARíLIA FRANCO 

FRAGMENTOS DO «BALLET» 

«0 LAGO DOS CISNES» 

Mús ica: Tchaikowsky Coreografia: Marius Pepita e Marília Franco 

Fragmentos do 1-o, 2-o e 3.o atos, em arranjos coreográficos . - No «Pas de deux» 
do 2.o ato (Cisne Branco), «Pas de deux» do 3o ato (Cisne Negro) .e «Pas de qua

tre», é conservada a coreograria original. Nos demais trech>os entram arranjos 
coreográficos; com certas reminiscências do original 

1)- ABERTURA .. LIA MARQUES- NORMA MASELLA - JOSHEY LEÃO 

2) -VALSA (l.o abo) ..... ... ANGELA D 'ANDRE.A, - WILSON DE ALMEIDA 
Corpo-de-baile: V. Moreira- A. Almeida- M. L . Souza 

M. A . Cepinho · - V. Carneiro - S . Antunes 
- V. Moretti - V. Alcazar - E. Jucá -
E. Petisco - S. Motta - A. Souza - A. Ro
cha - S. Falcone - M. c. Pach co - T'. Ko
bayashi 

3) -. PAS DE QUATRO (2'.o ato) .... . ..... Toshie Kobayashi - Vera Moreira ·
Angela D'Andrea - Sandra Falcone 

............. "' ................. .... ............................. 
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São Paulo 2 ele junho ele 1963 - às 10 horas 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Educação e Cultura 

D2partamento de Cultura 

CONC~RTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista SYLVIA MALTESE 

Regente : 

MAESTRO S O U Z A L I M A 

Programa 

l.a Parte 

VILLA-LOBOS • • ••••••••••• • o •••••••• Abertura da ópera «<ZAHT» 

ZóLTAN KODALY Suíte «Háry J ános» 

Começa a lenda 

MOZART 

MOZART 

Relógio musical vienense 

Canção 

A batalha e derrota de Napoleão 

Intermezzo 

- Entrada do Imperador e de sua Côrte 

2.a Parte 

••• • ••••••• o ••••••••••••••• • • Abertura da ópera «Le Nozze di Fígaro» 

Concêrto em ré menor - K. 46'6 - para 

piano .e orquestra 

- Allegro · 

Romance 

Rondó - Allegro molto 

Solista : S Y L V I A M A L T E S E 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIP:AL 

Regente : 

MAESTRO S O U Z A L I M A 

1' 

REFERENCIAS AO PROGRAMA 

ABERTURA C1A óPE-RA «I.Z,AHT» 
. ·. Das cinco Óperas do fecundo compos~tor 

Villa-Lobos, é «<zaht»,.-lndiscutivelmente a 
que prima pelo seu lirismo transbordante 
e cheio de· calor. 

Obra da primeira ·fase de produção do 
seu compositor, «1zaht» ressente se das 
inevitáveis influências do teatro lirioo ita
liano mormente de Puccini que, durante 
décadas dominou em nossos principais tea
tros. 

Na página hoje apresentada é digna de 
atenção a frase final do Prelúdio que, em
bora em estado latente, já nos faz ressentir 
a característica maneira do original musi-
cista cari·oca 

• 
SUITE «HARY JANOS» - Zóltan Kó· 

kaly nasceu na Hungria em 1882'. Sofreu 
as influências de Brahms, depois de Debus
sy, tornando-se enfim, um compositor ex
clusivamente nacional, aproveitando como 
temas a música popular de ' sua terra. 

A Suíte «Háry János» foi escrita em 
1927, extraída da ópera do mesmo nome. 
Refere-se à história de uma figura naci-o
na! da tradição húngara. Háry János é, 
para o camponês húngaro, uma figura tão 
viva, tão real quanto alguns dos seu~mais 
queridos l!eróls. Os característicos'._que· lhe 
são atribuídos são pomposos e inteiramé!1-
te fúteis havendo em seu cüntôrno um cer
to simb~lismo humano Aqui aparece o/ eJ
pírito aventureiro que se projeta na/ des· 
crição dêsse personagem exagerado:·· 1llle 
diz que os outros não se atrevem a pensar 
e, na fantasia da sua história, introduz hu
mor e sentiment•o ao lado do exagêro vai
doso. 

A SL:•fte Orquestral - De acôrdo com 
uma superstição húngara, se uma afirma
ção é seguida por um espirro dado por 
qualquer ouvinte, fica confirmada a verda
de dessa afirmação. E o fato é que . por 
mais ativa que seja a imaginação de Háry 
Jál'l'os, sempre aparece alguem entre os 
seus ouvintes que traz a confirmação das 
suas histórias, com o necessário espirro. 

Prelúdio: - Começa a Lenda - A suíte 
começa com um prolongado e cordial esoir · 
ro orquestral e Háry fica certo da c-:mfian
ça do seu auditório. 

Começa sua. história com cuidado ... 
Ba1xinho no princípio e depois, arrastado 
pelo fogo da sua própria imaginação, ex
plode em extravagâncias que sã·o maravi
lhosamente retratadas pela orquestra. 

Relogio Musical Vienense - Neste mo
vimento o camponês húngaro está diante 
do famoso Relogio Musical do Palãc;o 
Imperial de Viena. Está fascinado, encan
tado pelos movimentos das pequenas figu-

r as de: soldados ·que · aparecem ê désapare
cem. com. a- rpta·qãó: da mãquilía. ·:· ..... 

!nterme:zzo:..:.,_ ·11:ste niovi~éri~o, qué não 
tem· significado· ~em: re1a'Ç;ão ·à:· peÇa· vibra 

· ·com a pulsação do idioma ·hlârigi.i:r_Ç 1 Ape
nas são·. perceptíveis ... as · figurás:· -rítiíiicas 
peculiares, definidas, ouvindo-se a nota do 
címbalo, instrumento nacional húngaro. A::; 
mudanças de ritmo têm sequência e é apre 
sentado um sólo de trompa. As cordas de
senvolvem essa melodia que continua em 
progressões menores descendentes típica
mente húngaras. 

Entrada do Imperador e de Sua Cõrte -
Nesta parte Háry retrata a glória do Palá
cio Imperial de Viena, a pompa é a ceri
mônia que acompanha a entrada do Impe
rador .. O triunfo militar! O brilho dà rea
leza ... Não a realidade própriamente dita, 
mas o sonho dêsse simples camponês hún
garo. O fato de não serem exatas as suas 
histórias não diminue o seu interesse ... 
Ao c·ontrário, podem ::er interpretadas 
como que simbolizar.do as ambições do 
povo húngaro, realizad>s sómente em so
nho 

• 
«LE NOZZE DE FIGARO» - Esta co

nhe.c_ida e famosa ópera·cômica, cujo li
breto foi extraído da cintilante c·omédia de 

· Beaumarchais «Le Mariage de Fígaro», 
foi apresentada pela primeira vez a 1 de 
maio de 1786. A «Ouverture» é iniciada 
diretamente com uma parte do primeiro 
tema -«pianíssimo», uma passagem de oita
vas para cordas e fagotes seguindo-se ou· 
tra parte nos instrumentos de sôpro, e de· 
pois, «fortíssimo» em tôda a orquestra. Se
gue-se a repetição do tema. 

Surge o segundo tema nos violinos e bai
xos, com uma passagem para as madeiras, 
acompanhado de um reforç•o geral. 

O tema final é uma graciosa melodia que 
se desenvolve nos violinos e madeiras, com 
um episódio conclusivo para tôda orques
tra. 

Uma «Coda» brilhante encerra esta 
Abertura. Originalmente Mozart compõE 
um «Andante», situado n•:J meio do «Alle · 
gro», mas depois eliminou-o reunindo então 
as duas partes, tornando o conjunto mais 
compacto, dando-lhe um caráter vivo c 
jovial. 

• 
CONCÊRTO EM RÉ MENOR- ,{ 466 

- Mozart, cünsiderado um dos deuses da 
grande música, foi dos compositores mais 
pródigos, em todos os gêneros, contando
se por mais de cincoenta os seus notá
veis concert·os, quase todos exigindo in
comuns dotes virtuosísticos de seus exe-




