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A Cultura Artística 

no seu empenho de presti 
giar os artistas nacionais, t em 
hoje a honra de apresentar a os 
seus sócios o notável violinista 
bras ileirb Oscar Borgerth ,. recém 
chegado de aplaudida "tournée" 
artística pe la Europa . Conce rt is
ta de renome internacional , co-· 
t edrático da cadeira de violino da 
ENM, Oscar Borgert h é, sobretu
do, um artista de sólido form a
ção técn ica, consagrado so lista 
e came ri sta . Sua apr'eserit a Çoo,· 
ao lado dos mais famosos artis
tas mundiais, programados pa
ra ·a' presente temporada da Cul
tura Artísticm;:•significa nossa ho
menagem ao arti sta brasileiro -
al ém do c tendimento aos dess
jos expressos do nosso quadro 
social. Acompanhond :J-o, ao pia
no, teremos out ro i : 1:;i gn~ mestre . 
:::> Maestro A lceu Bocc!--:i :<o. 

* 
~o prox1mo dia 20, domin

go, à s 21 ho ras , será reali zado o 

4° Sarau do Cu ltura Artístico, 
à cmgo da pi'ani sta no rtecmeri
cana Lillia:1 Ste:..: ~e r . 

CU LTU RA ART íST ICA DO RIO DE ·- JA!'.JE!RO 

Lo:::p da Ca rioca, 5 - sele: 417- Te l.: 22-15 12 

OSCAR BORGERTH 
sob 

os 

ausp ícios 

da 

CULTURA ART fST!CA. 
no 

seu 

338° SA RAU 



OSCAR BORGERTH 

TEATRO MUNICIPAL 

domingo, 13 de maio de 1956, às 21 horas 

PROGRAMA 

li 

SONATA EM FÁ MAIOR MONDONVILLE SONATA EM M l BEMOL op. 11 n° 1 

allegro moderato 

a ria 

altro 

la caccia 

SONATA EM SI BEMOL Cl<. 378) 

allegro moderato 

( 1 71 1 - 1 772) 

MOZART 

l 
·. I 

andantino sostenuto e cantabile 

P. H/NDEM/Ti-1 

em dois movimentos 

POEMA A KA TCHA TURJAN 

POLACC;-\ CON VAR IAZIONI PAGANINI 
allegro 

l - ·-· fi 

BALLADE op. 27 n° 3 E. YSAYE 

violino só CO!',ITtNT\ JJENTO H . VILLA-LOBOS 

acompanhamento ao piano do Maestro Alceu Bocchino 




