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O PICCOLO 
DE· QUATRO 
CORDAS 

TOQUEI COM 

UM CONTADOR 
/ 

DE HISTORIAS 

TUAREGUE)DO 

MARROCOS) QUE 

ME TROUXE PARA 

O UNIVERSO DA 

PALAVRA E DO 

DISCURSO) A MÚSICA 

COMO DISCURSO) 
/ 

MUITO PROPRIO 

DA MÚSICA ANTIGA. 

OlMOS GOUDAROULIS 
VIOLO NC ELI STA 

FESTIVAL Seu concerto com Nicolau de 
Fi,gueiredo reúne um re~ertório barroco 
inédito . Fale-nos desse trabalho. 
OlMOS GOUDAROULIS Essa histó

ria começa há uns dez ou doze anos,' 

quando descobri um violoncelo mu ito 

antigo, com quatro cordas, aqui em 

São Paulo, abandonado em uma lu

teria. O dono achava que era um ins

trumento de criança. Restaure i, colo

quei corda de tripa, cavalete barroco 

e levei-o para a França. Então tudo 

começou a se revelar: era um violon

celo píccolo, muito antigo, porque na 

época não t inha essa coisa de instru

mento de criança. Comecei a estudar 

o instrumento, mas quando eu tocava 

como um cello normal não soava mui

to. Depois de um tempo, Yobter Haar, 

um grande amigo que faz música an

tiga na Holanda, disse-me: "estamos 

lendo em textos que existia um piccolo 
não com cinco cordas, mas com qua

tro". Eu tinha vontade de transformá

lo em um píccolo de cinco cordas, mas 

para isso tinha que fazer um quinto 

buraco, o qu e represe ntar ia uma 

transformação do instrument o. Então 

ele disse: "experimente tirar as cordas 

dó, sol, ré e lá e substituir por sol, ré, lá 

e mi para ver o que acontece". Quando 

fiz isso, as cordas começaram a soar 

lindamente. Pensei: "esse instrumen

to foi feito para soar assim". Sem dúvi

da, um píccolo original, alemão, do fim 

do século XVII. Mas ninguém conhece 

esse cello píccolo de quatro cordas em 

lugar nenhum do mundo. Alguns pes

quisadores confundem-no com avio

la pomposa ou com a viola da spalla, 
afinada uma oitava abai xo da viola 

normal, como um cello. Há uma gran

de confusão e ninguém sabe explicar 

o que é o piccolo exatamente, mu ito 

menos o píccolo de quatro cordas. 

Penso que naquela época coexis

tiam diversos tamanhos e afinações. 

Não era essa coisa globalizada, pós

-Revolução Francesa, em que quere

mos pad ronizar tudo, um violoncelo 

só, um violino só . Naquela época tí

nhamos híbridos de todos os jeitos, 

com todas as afinações. 

Eu fui por esse lado e por acaso des

cobri partituras do Andrea Caporale, 

violoncelista italiano desconhecido. 

Sabemos por documentos que ele fo i 

para Londres e era o primeiro violon

celo de Haendel na ópera. Haendel 

escreveu vários solos, obU9attí, que in

seria nas óperas, oratórios, com partes 

para cello muito agudas para a época. 

Era um primeiro indíCio. 



Havia uns cruzamentos de cordas 

que fazem você pensar "não é pos
sível, tinha que ter uma corda mi". 

Então encontro novamente algumas 

sonatas para violoncelo do Caporale. 
Elas têm uma série de indícios musi

cais que me dão a certeza de que essa 

partitura foi feita para violoncelo /JÍC

colo de quatro cordas. Aí começa a mi
nha tese e essa história toda. 

Continuei estudando, pesquisan
do, montando esse repertório barro
co. Fiz primeiro um álbum dedicado 

totalmente a Giuseppe Valentini, 

violinista contemporâneo de Corelli. 
Então a vontade de montar um novo 

repertório foi crescendo e gravei algo 

extremamente raro com violoncelo 

t:Jiccolo, isso é inédito. 

FESTIVAL E como começou a ~arceria 
comNicolau deFi9ueiredo::> 
OlMOS Eu tinha ouvido falar muito 

de Nicolau de Figueiredo- ele é um 

cravista inacreditável, um dos maio

res instrumentistas do mundo, e ti
nha vontade de conhecê-lo. Uma vez 

encontramo-nos por acaso em São 

Paulo e combinamos de tocar. Foi 
umajam session de música barroca, 

ele com o cravo e eu com o t:Jiccolo. 
Tocamos três concertos abordando 
esse repertório pela primeira vez. 

Então, no final do ano passado, o 
SESC-SP nos convidou para fazer um 

concerto e isso se tornou motivo para 

registrarmos. Tínhamos vontade de 
gravar esse repertório com o selo 

do Nicolau. Então propusemos um 

álbum duplo. Em dezembro estava 

tudo aprovado, uma proposta bem 
completa de repertório, de instru

mento, de instrumentistas. Ficamos 
dois meses trabalhando muito. 

FESTIVAL Você ~ode falar um ~ouco so
bre as ~eças que a~resentam no concer
to deCam~os do]ordão::> 
OlMOS Em Campos do Jordão apre
sentaremos exatamente esse álbum. 

Na primeira parte serão as duas so

natas de Andrea Caporale e peças de 
William Babell, do século XVII. É uma 

música muito bonita, melódica, com 

influência de Haendel e linhas melódi

cas que parecem árias . É uma música 

simples e cantada. Essas sonatas têm 

apenas três movimentos, um lento, 
um rápido e um não tão rápido, no fim, 

e fazem ressaltar o timbre do tenor. 
Nicolau fará também alguns solos de 

Babell, especialmente da ópera Rinal
do. Na segunda parte faremos uns três 
allettamenti do Valentini. 

FESTIVAL Q_uais as ~rinci~ais diferenças 
entre a música de Valentini e a de Ca
~orale::> 

OlMOS A música de Valentini é dife

rente da de Caporale. Aqui estamos 
lidando com um barroco tardio e ou

tro bem barroco. É uma música com 
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muitos contrastes, muitos chiaroscu
ros, cadências não resolvidas, pausas, 

pontos de interrogação. É uma técnica 

bem avançada para a época, indo para 
o agudo, explorando arpejos, com 

muito espaço para improvisações, 
ornamentações, pequenas cadências. 

FESTIVAL Você é um instrumentista que 
transita pelos mais diferentes repertó
rios. De onde sur9iu para você a música 
barroca, a música contemporânea e a 
música popular~ 
OlMOS Fu i descobrindo. Sou grego, 
venho de um país que não tem tradi-

FESTIVAL O que já é uma coisa rara para 
um violoncelista. 
OlMOS Sim, muito raro. Caí nesse pa
radoxo, o jazz no violoncelo, e tentei 

montar uma carreira em cima disso. 

Tive que inventar uma linguagem, 
pois eram poucos violoncelistas to

candojazz, ao contrário de violinistas. 

Foi maravilhoso tocar com os jazzis

tas, grandes músicos, pessoas que 
trabalhavam com Charles Mingus, 

Max Roach. Isso foi uma coisa muito 

especial para mim, a minha escola de 
verdade, a vivência do músico autodi

data, se é que eu posso dizer isso, por

que sou um músico erudito. 
Nojazztive uma vivência muito in

tensa, toquei com músicos africanos,' 

indianos, muito bebo!J, toquei com 
um contador de histórias tuaregues, 

do Marrocos, que me trouxe para o 
universo da palavra e do discurso, a 

música como discurso, muito próprio 

da música antiga. Depois, minhas de
cisões foram todas insólitas, contra a 

maré. Quando decidi voltar para a mú
sica erudita, aqui no Brasil, apaixonei

me pela música antiga e caminhei 
como autodidata, sem nenhum pro

fessor de violoncelo barroco . Eu es-

com professoras que me ensinaram 

a grande escola de Paris, e todas as 

minhas decisões de tocar jazz, música 
improvisada, contemporânea e anti

ga foram decisões pessoais. Nada fez 

parte da minha formação; foi um ca
minhotraçado por minha curiosidade. 

FESTIVAL A improvisação é mais um 
aspecto que une a música anti9a à con
temporânea~ 

OlMOS Exatamente. A improvisa

ção, os ornamentos, os gestos musi
cais. Pela retórica você busca o ges

to, e esses mundos têm isso muito 
forte na música contemporânea, na 

improvisada e na antiga. Talvez a 
música que menos tenha improvisa

ção seja exatamente a dos períodos 

romântico e clássico . 

ção com a música clássica romântica. tu dei violoncelo tradicional em Paris, 

Nosso cotidiano, musicalmente, é 
muito mais próximo da Turquia que da 

Europa. Estudei em um conservatório 
na Grécia e fui para Paris continuar. 
Como adolescente, estava aberto. To

cava música romântica e interessava
me pe lo jazz. Ali comecei a tocar jazz 
profissionalmente e acabei abando-
nando a música erudita. 

AO LADO DO CRAVISTA NICOLAU DE FIGUEIREDO, DIMOS GOUDA-

ROULIS EXECUTA REPERTÓRIO BARROCO COM UM RARO INSTRU-

MENTO, O VIOLONCELO PICOLLO DE QUATRO CORDAS, FEITO SOB 

MEDIDA PARA AS OBRAS DE CAPO RALE E VALENTINI. 10 DE JULHO, 

17H, CAPELA DO PALÁCIO BOA VISTA. DIMOS É PROFESSOR DE VIO-

LONCE LO NO FESTIVA L. 
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promoção de música de câmara. @.ais w 

são as peculiaridades de cada trabalho 
e como eles dialo9am em seu cotidiano 
enquanto músico~ 
ALEX KLEIN Apesar de diferentes, 

todas essas atividades têm um fio 

comum que as perpassa. No que se 

refere à regência, o que conhecemos 

hoje como orquestra é apenas uma 

multiplicação do que era a música de 

câmara. A orquestra nos períodos bar-

roco e clássico não tinha maestro. Mas 

a base do trabalho de uma orquestra 

sinfônica, assim como o do próprio so-

lista, é um escutar o outro. A existência 

do maestro, na verdade, pode ser vista 

como um exemplo do fracasso da mú-

sica de câmara. Todas as grandes o r-

questras do mundo, hoje, funcionam 

porque seus músicos são adeptos da 

música de câmara e se escutam muito 

bem. O maestro está lá por razões físi-

cas: a orquestra ficou grande demais, o 

músico que está na última estante dos 

violinos não escuta tão bem o terceiro 

trombone, por exemplo. Então pre-

cisamos de alguém lá na frente, para 

intermediar a situação. 

OUVIR UM NO COMEÇO 
Por isso, fica difícil delimitar a mú-

sicaa uma ou outra definição. A música 
/ 

AO OUTRO 
DO SECULO como arte não tem fronteiras. Desde 

/ 
que conhecemos a nossa maneira de XX A MUSICA 

DIVERSIFICOU-
expressar o que chamamos de música 

erudita, que vem lá da Idade Média, a 

-SE MUITO E nossa habilidade de tocar com outros 

AS GUERRAS 

AJUDARAM 

A DISSIPAR 

UM POUCO AS 
~ ALEX KLEIN 

TRADIÇOES. REGENTE 
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instrumentos, ouvir um ao outro e re

agirdeacordotem sido uma de nossas 

principais atividades e prioridades, e 

isso é a música de câmara. A minha es

perança é que continuemos a produzir 

mais música de câmara no Brasil e que 

nossas orquestras comecem a atuar 

mais como um quarteto de cordas, 

tornando-se menos dependentes de 

um maestro que lhes diga como pen

sar ou reagir. 

FESTIVAL No concerto que fará no Festi
val teremos uma situação bem singular. 
Na tJrimeira tJarte, Stravinsky, moderno 
e em música de câmara; na segunda, 
Rachmaninov, romântico tardio e em 
uma obra de gigantismo sinfônico . Como 
é sua tJretJaração tJara esse co ncerto::> 
KLEI N A ideia de colocar música de 

câmara junto a obras orquestrais é 

rara, mas funciona. Não chega a ser 

um bicho de sete cabeças, pois as 

duas estão separadas por um inter

valo, o que dá tempo de sintonizar 

a mente de uma maneira diferente. 

Faço muitos trabalhos regendo e so

lando ao mesmo tempo, o que é outro 

exemplo de como temos de desem

penhar várias funções dentro de um 

mesmo concerto. 

A situação na qual um maestro 

participa de uma obra de música de 

câmara é rara, na maioria das vezes 

fazemos essa obra com um regente. 

A única razão de haver um maestro na 

História do soldado, de Stravinsky, que 

é uma obra de música de câmara, é sua 

complexidade. É uma peça que neces

sita de diversos ensaios e que, sem um 

maestro, o tempo todo fica um pouco 

dura, sem jogo de cintura, porque os 

músicos ficam preocupados em tocar 

juntos e pouco atentos a criar arte. A 

presença de um regente ajuda todos 

a ficar um pouco mais t ranquilos com 

a parte rítmica e um pouco mais livres 

para criar. 

Já quando trabalhamos com uma 

orquestra inteira - como é o caso 

da Sinfonia n.2 de Rachmaninov -, 

temos um objetivo principal que é, 

ironicamente, diminuir forças. Nã9 

queremos que a orquestra soe como 

se tivesse cem vozes, mas que tenha 

talvez umas sete. A boa orquestra 

funciona quando representa unidade. 

Assim, é como se em Stravinsky qui

séssemos transformar sete músicos 

no poderio de cem; no Rachmaninov 

vamos tentar transformar cem no po

derio de sete. 

FESTIVAL Ainda sobre o concerto, te
remos dois comtJositores russos que vi
veram na mesma étJoca - Stravinsky 
(1882-1972) e Rachmaninov (1873-1943) -, 
eque retJresentam tJerstJectivas musicais 
muito distintas. Q_ue titJo de relação ou 
diálogo tJodemos estabelecer entre essas 
duas obras e seus comtJositores ::> 

KLEIN A história do soldado, deStra

vinsky, é uma peça de teatro que, em 

princípio, tem um narrador. Stravinsky 

fez diversos trabalhos para balé e es

tava bastante interessado na interlo

cução da música com outras artes. Ele 

também regia muito e por isso pode

mos considerá-lo como instrumentis

t a, como uma pessoa que está no pal

co, em vez de um compositor que fica 

apenas atrás da mesa, escrevendo. 

Rachmaninov foi um grande pianista, 

um sincero instrumentista. Ele estava 

no palco tocando a música que es

crevia, que sentia. Stravinsky, apesar 

de sua experiência no palco, escrevia 

muita música da qual não participava, 

como seus balés- que ele poderia no 

----, 



máx imo rege r. Ele t inha uma concep

ção um po uco mais teórica da compo

sição musical que Rachmaninov, que 

t inha uma posição prática. No começo 

do século XX a música diversificou-se 

muito e as guerras ajudaram a dis

si par um pouco as tradições . O que 

aconteceu foi que Rachmaninov foi 

para o ultrarromantismo, enquanto 

Stravinsky seguiu para um lado mais 

mod erno, de criar novidades. Dessa 

fo rma, o diálogo no programa surge 

justamente pelo contraste das obras 

que apresentaremos. 

FE STIVAL No Fes ti val de Cam~os do 
]ordão a música de câmara fun.cion.a 
como um laboratório ~ara n.ossos es
tudan.tes. De que forma essa ~rática 
é im~o rta n.te ~ara a formação de um 
músico de orquestra:> 
KLEI N No Brasil, a música de câmara 

está se desenvolvendo, e ainda temos 

trabalho a fazer. Eu diria aos jovens 

que nenhuma orquestra func ionará 

devidamente sem que se us mús icos 

não só sejam tre inados em mús ica 

de câmara como também continuem 

a fazê-la regularmente enquanto 

estão na orquestra. A falta desse de

senvolvimento camerístico é uma das 

principais razões quais os músicos de 

orquestra reclamam tanto, estão infe

lizes ou se sentem dominados por um 

maestro demasiadamente exigente. 

Tudo isso pode ser melhorado com 

a prática da música de câmara: tere

mos uma orquestra que se ouve, que 

reage entre si, que exige menos de 

um maestro e diminui seu poder ar

tístico dentro da orquestra. Essas são 

características positivas que temos 

de trabalhar mais. No Brasil, volta e 

meia vemos um músico de orquestra 

reclamando do maestro; se está des

contente, ele deveria tocar em um 

quarteto de cordas e tentar descobrir 

como se faz música sem aquela lide

rança. Se os músicos não sabem fazer 

isso, eis a razão pela qual é necessário 

colocar um maestro com mais poder 

acima deles. Nosso futuro próximo 

está bem delineado: é a música de câ

mara que causará os melhores e maio

res avanços na educação musical pré

profissional no Brasil. 

EM DUAS APRESENTAÇÕES, ALEX KLEIN REGERÁ A CAMERATA ABERTA E A 

OSESP COM A HISTÓRIA DO SOLDADO DE IGOR STRAVINSKY E A SINFONIA N.2 

DE SERGEI RACHMANINOV. 3 0 DE JU LHO, 21H, SALA SÃO PAULO, E 31 D E JU

LH O, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO. 
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A ARTE 
DO ENCONTRO 

EU ACHO QUE O MAIS 

IMPORTANTE DE TUDO SÃO 

AS PESSOAS. AQUELE QUE FAZ 

MÚSICA) VERDADEIRAMENTE) 

SE PREOCUPA COM OUTRAS , , 
COISAS ALEM DE 50 TOCAR. 

ADRIANA SCHINCARIOL VERCELLINO 
COO RDENA DOR A A RTÍ STICO-PED AGÓG I CA 
DO FE STIVAL 

FESTIVAL Como foi estruturada a mú
sica de câmara no Festival, e como são 
programadas as apresentações dos pro
fessores e alunos;:> 
ADRIANA SCHINCARIOL VERCELLI

NO Ela é dividida em duas partes. 

Primeiro há o trabalho com os pro

fessores, que envolve muitos deta
lhes, pois muitos moram no exterior 

e ficam no Festival um período que 
nem sempre coincide com as datas 

programadas para os concertos nos 

quais eles gostariam de tocar. Por 
causa das agendas, juntá-los é um 

trabalho muito complexo. O profes

sor que vem a Campos doJordão é um 
intérprete bastante ativo, que não 
fica somente na sala de aula. Por isso 

procuro garantir que todos toquem 

pelo menos uma obra em algum dos 
concertos. Para os alunos também 

é importante, pois eles precisam ter 
essa referência, do professor-artista. 
Muitas vezes os alunos são progra

mados para tocar com os professores 
para que aprendam algo especial, afi

nal, tocar ao lado do professor é uma 
experiência inesquecível. Ainda mais 

com professores da qualidad e dos 

que vêm ao Festival. 



Este ano, os professores tocarão 

nas igrejas, onde em anos anteriores 
apenas os alunos se apresentavam, ' 

para que eles possam ter o prazer de 
tocar em um ambiente menos formal. 

Quanto ao repertório dos bolsistas, 
escolho peças que eles dificilmente 

tocariam em outra circunstância. 

FESTIVAL Como se deu a construção dos 
programas de música de câmara::> Foi 
possível montar propostas de diálogos 
musicais::> 
ADRIANA Apesar das restrições que 
temos em função das agendas dos 

músicos, o resultado é muito interes

sante. Por exemplo, com o programa 
do dia 9 de julho tive muita dificulda

de. Neste dia, na primeira parte do 

concerto, teremos obras de Wil Offer
mans e Alberto Ginastera, escolhas do 

flautista Alberto Almarza, que sugeriu 

essas peças porque elas trabalham 

com danças e canções. A própria peça 

do Ginastera tem um diálogo interno, 

utiliza canções populares na escrita 
tradicional. E o Offermans é uma peça 

com temas japoneses. 
As outras três peças, da segunda 

parte do concerto, são ligadas a pesso
as que viveram em período de guerra. 

A primeira é do Erwin Schulhoff, um 
judeu que produziu a maior parte das 

obras no período em que esteve em 

um campo de concentração. Depois 
da guerra, ele se fixou na Rússia, o que 

me levou a incluir Sofia Gubaidulina, 
compositora russa que também viveu 

no período de guerra, e o Luciano Be
rio. O período da guerra exerceu uma 

influência muito grande na vida desses 

artistas. A sugestão muitas vezes vem 
dos próprios artistas, só tento viabili

zar as ideias. É uma troca gratificante. 

FESTIVAL Como você seleciona o profes
sor que vai tocar uma determinada obra::> 
ADRIANA Às vezes é uma escolha 

da organização, mas muitas vezes 

é a vontade do professor que defi
ne qual obra vamos apresentar. Por 

exemplo, Paulo Zuben pediu para 
entrar a Sonata para dois pianos e per
cussão de Béla Bartók, por ser pouco 

tocada no Brasil. Quem vai tocar vai 
ser Paulo Álvares, um especialista 

em Bartók. Mas nesse mesmo dia, 

na outra parte do programa, temos 

Brahms e Schumann, dois artistas 
que tiveram uma convivência pesso

al intensa e criativa. 

Neste concerto, especificamen

te, haverá um diálogo muito interes
sante de professores . Na conversa 

com o Kees Hülsmann para montar 

o programa, ele me contou que por 
muitos anos tocou em um quarteto 

com Rainer Moog. Quando ele sou
be que Moog também viria para cá, 

pediu para montarmos uma apre
sentação dos dois juntos. Estão 

acontecendo reencontros interes

santes neste festival, de gente que 
está espalhada pelo mundo e que 

se encontrarão aqui, sem que sou
béssemos de suas histórias de ante

mão. Temos Christophe Desjardins 

e Ariadne Daskalakis, que vão tocar 
o quarteto com piano de Mozart. 

Acontece muito de os professores 

se comunicarem diretamente, como 
no caso de Eduardo Leandro, Carlos 

Tarcha e Paulo Álvares. Eduardo e 
Tarcha tocaram juntos, moraram na 

Europa por um período, depois se 

afastaram. Tarcha e Paulo Álvares 
hoje estão em Colônia, na Alema

nha, e Eduardo nos Estados Unidos. 

Sempre tentam se encontrar para 
tocar, juntos, seja pela afinidade ar

tística, seja pela pessoal. 
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FESTIVAL A escolha do repertório leva 
em conta a necessidade de os alunos to
carem determinadas peças::> 
ADRIANA Isso acontece bastante no 

Festival. Vou citar o exemplo do con

certo que foi norteado pelas obras de 

Alberto Nepomuceno, compositor 

brasileiro. Temos como proposta que 

os jovens toquem música brasileira 

que eles não conhecem, de períodos 

diferenciados, um material que é di

fícil de conseguirem. É o caso de Ne

pomuceno, que gravei com meu quar

teto. Só temos acesso a esse material 

porque o violinista Anderson Rocha, 

desse grupo, em sua tese de mestra

do, editou os três quartetos dele. En

tão ele tem um material que hoje as 

pessoas podem acessar. 

No programa do dia 15 de julho, 

na igreja São Benedito, temos outro 

diálogo muito interessante. O Nepo

muceno montou no Rio de Janeiro, no 

século XIX, o Clube Beethoven, que 

divulgava a obra do compositor e fa

zia concertos de música de câmara. O 

Q_uarteto n.1 de Nepomuceno, que os 

alunos vão apresentar, é muito pare

cido com os quartetos de Beethoven. 

Por isso neste programa há Beetho

ven e Nepomuceno. E o diálogo se 

estende porque na mesma época, em 

São Paulo, existia um grupo de profes

sores, liderados por Alexandre e Luis 

Levi, que tinham uma casa de música 

e formaram o Clube Haydn, que se 

relacionava com o Clube Beethoven. 

Então há muitas histórias nesse con

certo. A escrita clássica de Haydn, que 

foi professor de Mozart e também de 

Beethoven, que por sua vez inspirou 
Nepomuceno, que depois morou em 

Berlim. Tudo está in terligado. 

FESTIVAL É um diálo9o entre os clássi
cos, a Alemanha e o Brasil::> 
ADRIANA É um concerto sobre como o 

classicismo influenciou o Brasil, afinal 

Nepomuceno foi estudar lá na Ale

manha e teve um trabalho muito im

portante desenvolvido aqui no Brasil. 

Nesta peça de Nepomuceno, vamos 

ter os alunos tocando. No Mozart, 

será um quarteto formado por Chris

tophe Desjardins, Ariadne Daska

lakis, Sheila Arnold e uma aluna que 

hoje estuda na Alemanha. No septeto 

de Beethoven, serão somente os alu

nos, novamente cordas que dialogam 

com sopros. 

FESTIVAL Você prepara o prowama 
com esse intuito::> Para as pessoas toca
rem juntas àquilo que elas9ostam::> 
ADRIANA É isso mesmo. É um diálogo 

o tempo todo, porque você tem que 

conversar, saber o que os professo

res gostariam de tocar. Eu tenho esse 

cuidado, é um respeito com todos que 

vêm ao Festival. Em uma das apre

sentações teremos o Concerto para 
duas trompas de Haydn e, como é Se

bastian Gottschick que vai preparar, 

nossos alunos terão contato com 

um professor de cordas que também 

te m exper iência como regente para 

ensiná- los a tocar música cláss ica. Os 

solistas serão Luizinho [Luiz Garcia], 

e Bostjan Liposek, que pediram para 

tocar juntos este concerto. Um mora 

aqui no Brasil, outro, na Eslovênia, e 

são amigos. É uma peça para os dois 

professores de trompa do Festival 

tocarem juntos. O mais importante é 

que o professor toque o que quer com 

quem gosta de tocar. 

Outro momento importante nes

ses diálogos de instrumentistas é 

o encontro dos oboístas que estão 

na Alemanha, Washington Barella 

e Christian Wetzel. Um mora em Ba

den-Baden e o outro é professor em 

Colônia, eles queriam se encontrar 

para tocar, e isso vai acontecer aqui no 

Festival. Será a Sonata para dois oboés 
efagote, de Jan Dismas Zelenka, uma 

obra barroca. Depois tocarão um duo 

para oboés, de Isang Yun, uma obra 

muito moderna. Aí entra o desafio 

de alinhar os concertos, porque este 

mesmo programa, na segunda parte, 

incluí canto. Pedro Gadelha sugeriu a 

cantata de Bach porque ele já a tocou 

com Daskalakis em uma orquestra 

de câmara em Berlim chamada Oriol, 

junto com Gottschick. Quando soube

ram que estariam todos no Festival, 

pediram: "coloca a gente para tocar 

junto de novo, a gente fazia música 

barroca, música contemporânea". 

Então escolhemos a cantata para eles 

tocarem com a cantora Barbara Zani

chelli , Nicolau de Figue iredo e Valen 

tin Garvie, trompetista argentino que 

vive em Frankfurt. 



FESTIVAL Nesse processo todo há uma 
coisa que chama a atenção: temos 
muitos professores que estão vivendo 
na Alemanha. 
ADRIANA Isso ocorre muito pelo 

fato de Paulo Álvares ser uma pessoa 

chave na montagem do Festival, que 

nos coloca em contato com muitas 

pessoas na Alemanha. Ele e Tarcha 

são professores da Escola Superior 

de Música de Colônia, uma das mais 

respeitáveis escolas da Europa. Os 

grupos de câmara que vão se apresen

tar têm músicos com os quais Renato 

Bandel tinha contato quando morou 

em Berlim, além de Pedro Gadelha. De 

lá vem Akamus, vem Albrecht Mayer, 

que é da Filarmônica de Berlim. Isso 

está acontecendo porque muitos bra

sileiros que estudaram em Colônia 

passaram por Berlim. Barella é outro 

exemplo, estudou nos Estados Uni

dos e depois foi para a Alemanha. Vai 

tocar com o Wetzel porque eles tive

ram o mesmo professor de oboé. 

FESTIVAL Q,ue também foi professor do 
Albrecht Mayer 
ADRIANA Isso, Ingo Goritsky. Todos 

eles se conhecem e querem tocar jun

tos. Foi Barella que conseguiu o con

tato com Albrecht Mayer, a grande 

estrela do Festival. Barella dizia para 

ele "vai, vai, cara", ficou insistindo, e 

ele topou vir. Outro exemplo de reen

contro parecido acontece entre Darrin 

Milling e Carl Lenthe. Os dois foram 

alunos do mesmo professor, embora 

sejam de gerações diferentes. Eles já 

tinham tocado juntos quando Darrin 

ainda estudava nos Estados Unidos. 

O professor falou: "Darrin você vai to

car no grupo com Carl Lenthe", que foi 

um grande aluno, aquele que já tinha 

uma classe incrível de trombone. Dar

ringficou assim "ah, eu vou tocar com 

Carl Lenthe ... ". Quando ele soube que 

' o Carl Lenthe estaria aqui, pediu para 

reuni-los novamente. Vão tocar uma 

peça para trombone baixo e trombone 

tenor que se chama Conversation, que 

é exatamente um diálogo dos dois ins

trumentos. Os dois como professores 

do Festival. 

Então essas conexões não têm 

muita lógica, mas há uma linha que 

permeia os relacionamentos huma

nos. Não existe só a estética do progra

ma, porque é muito fácil você montar 

um programa com três peças que se 

combinam. Mas quem vai tocar isso? 

Essa pessoa tem a ver com essa músi

ca? O meu prazer é agregar pessoas e 

repertório com um único propósito. 

FESTIVAL Isso faz com que a organi
zação do Festival tenha um caminho 
singular que não é planificado, exato, 
mas é o caminho do encontro, da pos
sibilidade. 
ADRIANA Acho que o mais impor

tante de tudo são as pessoas. Aquele 

que faz música, verdadeiramente, se 

preocupa com outras coisas além de 

só tocar. Ele pode fazer um concerto 

tecnicamente perfeito, mas vai tocar 

melhor se estiver tocando com quem 

gosta. Ele se transforma pelo encon

tro. Para mim esses diálogos são en

contros. A música de câmara do Festi

val está bem nessa linha. Pode ser que 

não tenha uma lógica estética perfei

ta, mas tem um caminho por trás de 

todos esses concertos que é outro, é o 

diálogo mais importante, de quem faz 

o Festival acontecer. 

ADRIANA SCHINCARIOL VERCELLINO É COORDENADORA ARTÍS

TICO-PEDAGÓGICA DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO 

DE CAMPOS DO JORDÁO E DA TOM JOBIM- ESCOLA DE MÚSICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. ELA É RESPONSÁVEL POR PROGRAMAR OS 

CONCERTOS DE MÚSICA DE CÂMARA DOS PROFESSORES E BOLSIS

TAS DO FESTIVAL. 
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A EDUCAÇÃO É POR 

EXCELÊNCIA O LUGAR 

DO DIÁLOGO. EDUCADOR 

E EDUCANDO 

TRANSFORMAM-SE PELO 

ENCONTRO) ABERTOS À 

NOVIDADE QUE O OUTRO 

TRAZ. DESCOBREM-SE 

NO PROCESSO DE CRIAR 

A MÚSICA DO PRESENTE) 

VIVA) SEJA PELO CONTATO 

COM A HISTÓRIA) SEJA 

PE LO TRÂNSITO POR NOVOS 

UN I VERSOS . APRENDER 

MÚSICA É ASSUMIR-SE EM 

FORMAÇÃO) ESTAR ABERTO 

AOS POSSÍVEIS. ENSINAR 

É INSPIRAR A APRENDER) 

PROVOCAR O MOVIMENTO 

DO PENSAMENTO) DAR 

FORÇA À POT ÊNCIA 

CRIATIVA. NO CONTATO 

COM PROFISSIONAIS 

EXPERIENTES) JOVENS 

INVENTAM-SE COMO 

MÚSICOS E INAUGURAM 

SEU MODO PRÓPRIO 

DE VIVER A ARTE. DESSA 

MANEIRA) MUDAM A 

COMPREENSÃO DOS 

MESTRES) QUE SE PERCEBEM 

APRENDIZES DE SEUS 

ALUNOS. UM DIÁLOGO 

CONTÍNUO QUE RECOLOCA 

CONSTANTEMENTE A 

Q UESTÃO DO SENTIDO 

DE SE FAZER MÚSICA. 



diálogos 
transformadores 
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APRENDER O Q.UE? 

UM GANHO IMPORTANTE 
/ 

E O FATO DE O PROFESSOR 
..-

NAO TOCAR NA ORQUESTRA) 

MAS ESTAR NA PLATEIA. ELE 
/ 

ACOMPANHARA O TRABALHO 

DOS ALUNOS A DISTÂNCIA) 

OUVINDO E ORIENTANDO O 

EQUILÍBRIO) A SONORIDADE 

E O CONJUNTO. ESSA É UMA 

DIFERENÇA IMPORTANTE 

NO FESTIVAL DE 2010. 

RENATO BANDEL 
VIOLISTA E COORDENADOR 

A RT ÍSTIC O - PEDAGÓGICO 

DO FE STIVA L 

FESTIVAL Como foi pensar o Festival de 
Campos do]ordão este ano:> 
RENATO BANDEL Neste ano fizemos 

algumas mudanças significativas em 

relação à proposta de como monta

ríamos o Festival, dando ainda mais 

ênfase à parte pedagógica, com foco 

no aprendizado dos alunos. Mas o que 

aprender? Todo aluno convive com o 

repertório clássico e romântico, abor

dado nas aulas que tem durante o ano. 

Por isso pensamos que poderíamos 

manter as aulas com esse repertório, 

que é tradicional em Campos do Jor

dão, e procuramos intensificar o foco 

no barroco e nos séculos XX e XXI. 

Fizemos movimentos bastante signi

ficativos nesse sentido. Chamamos, 

por exemplo, grupos como o Quarteto 

Arditti, um dos mais renomados gru

pos especializado em música contem

porânea. Trouxemos o Akamus, que 

vai fortalecer bastante o pedagógico 

na área de música antiga, o Les Musi

ciens de Saint-Julien, que faz o diálogo 

entre a música medieval e a folclórica, 

também chamamos Gilles Apap para 

mostrar a qualidade da música inde

pendente. Esta é a ênfase artístico

pedagógica: estender o conhecimento 

para períodos que normalmente não 

são abordados em sala de aula. Outro 

avanço importante que conseguimos 

foi ampliar o tempo do Festival de três 

para quatro semanas. Percebemos 

que precisávamos de mais tempo, por

que antes tudo ficava centrado na or

questra e os bolsistas tinham de correr 

para dar conta de todas as atividades. 

A extensão para quatro semanas nos 

ajudou a fazer tudo com mais calma. 

Na primeira semana, teremos música 

de câmara. Vai ser o momento de dis

cutir, por exemplo, o quarteto de cor

das, com o Quarteto de Cordas da Ci

dade de São Paulo, que é o principal do 

Brasil e com o extraordinário Quarteto 

Arditti, que é internacional. Temos 

ainda um time magnífico de professo

res de sopros. O resultado da forma

ção na primeira semana será apresen

tado nas semanas seguintes, com os 

concertos nas igrejas. Além disso, te

remos as aulas individuais, e os alunos 

terão mais tempo para mostrar as pe

ças aos professores. Creio que o mais 

importante nisso tudo seja o foco na 

música de câmara. Temos uma grande 

lacuna no Brasil nesta área e neste ano 

começamos a investir nela. 



A orquestra continua: são prati

camente duas semanas de ensaio, as 

duas finais. Durante uma semana, o 

maestro Cláudio Cruz fará o traba

lho de preparação das seções de cor

das, madeiras, metais e percussão. 

A semana final será sob o comando 

do maestro Yan Pascal Tortelier; 

Cláudio seguirá com a preparação 

do grupo para reger e solar As qua
tro estações portenhas, de Piazzolla. 

Temos os professores que preparam 

os alunos para a orquestra e moni

toram os naipes, mas, neste ano, di

ferentemente dos anos anteriores, 

eles não vão tocar. Será de fato uma 

orquestra jovem. 

são de que alguns merecem ser pre

miados pelo perfil, responsabilidade, 

assiduidade no estudo e pontualidade 

nos ensaios. É um grande laboratório, 

considerando que são vinte aulas em 

um mês. É mais do que se tem em um 

conservatório ou em uma faculdade, 

às vezes, em um semestre. É tudo 

muito intenso. 

FESTIVAL De onde veio a i dei a de ter a 
OSESP como orquestra residente:> 
BANDEL Essa aproximação dos vários 

órgãos do estado é um ganho para 

todos, porque o Festival é do estado, 

assim como a OSESP e a Tom Jobim 

EMESP. Na OSESP, temos excelentes 

músicos que sempre fizeram parte do 

FESTIVAL Fale-nos um pouco da impor- corpo docente da Tom Jobim EMESP 

tância do aluno tocar junto com o pro- e do Festival. O que ganhamos este 

fessor, no palco. ano são mais concertos, nove com a 

BANDEL Durante a aula, podemos orquestra e mais seis com os grupos 

falar muitas coisas para o aluno, mas de câmara. Nos outros anos, a OSESP 

quando tocamos junto ou demonstra- ' tocava apenas na abertura. 

mos algo, passamos coisas que não 

dá simplesmente para falar em sala 

de aula. Tem a ver com imitação, não 

se explica com palavras. No Festival, 

teremos esta experiência em música 

de câmara. Na orquestra, tudo acon

tecerá de maneira diferente. Um ga

nho importante é o fato de o professor 

não tocar na orquestra, mas sim estar 

na plateia. Ele acompanhará o traba

lho dos alunos a distância, ouvindo e 

orientando o equilíbrio, a sonoridade 

e o conjunto . Essa é uma diferença 

importante no Festival de 2010. Antes 

a orquestra tinha professores como 

spallas e primeiros de naipe. Agora, 

FESTIVAL Como os professores do Festi
val foram escolhidos:> 
BANDEL Queríamos artistas de exce

lência, de dentro e de fora do Brasil. Se 

vamos oferecer um festival com verba 

pública, temos que dar o que temos de 

melhor para o público e para os alu

nos. Se vamos chamar alguém da mú

sica contemporânea, temos que cha

mar alguém de destaque. E nenhuma 

mudança pode ser radical- já no ano 

passado foi introduzido um pouco do 

repertório contemporâneo. Neste 

ano, teremos mais, para ir mudando 

a mentalidade tanto dos alunos como 

do público. 

FESTIVAL Você já esteve dos dois lad os 
no Festival, como aluno e professor:> 
BANDEL Sim . Participei como aluno 

do último ano do maestro Eleazar de 

Carvalho, em 1986, depois voltei em 

1987 e 1988. Comecei a dar aulas em 

2002, depois que voltei da Alemanha. 

Em 2009, fui convidado para integrar 

a coordenação pedagógica, o que foi 

um novo desafio. 

FESTIVAL O aluno que passa pelo Festi
val alça voas mais longos:> 
BANDEL Creio que sim, pois é um 

laboratório intensivo de aula de ins

trumento, de música de câmara e 

de master classes de todas as áreas. 

É uma especialização, um enrique

cimento da vida anual dele. Ele tem 

sua rotina letiva, seja com um profes

sor particular, seja no conservatório, 

seja no grupo jovem ou na faculdade. 

Em Campos do Jordão, ele vai-se es

pecializar. O Festival também é uma 

vitrine, primeiro porque dá uma bol

sa para estudar dois anos onde ele 

quiser. Alem disso, muitos profes

sores dão aulas em universidades no 

exterior, onde às vezes há uma vaga 

sobrando. Os alunos sabem disso 

também. Essa competição é boa e 

ajuda a subir o nível. 

os alunos vão ter de tocar sozinhos na 

orquestra e terão de encontrar os líde

res, os futuros spallas. Os prêmios são 

concedidos em função disso: observa

mos os alunos e chegamos à condu-

RENATO BANDEL É COORDENADOR ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO DO FESTI-

VAL, ONDE JÁ ESTEVE COMO ALUNO E PROFESSOR DE VIOLA. FOI UM DOS 

RESPONSÁVEIS PELO CONTATO COM OS ARTISTAS INTERNACIONAIS QUE 

COMPÕEM O CORPO DOCENTE DO EVENTO. 
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EFEITOS 
MODERNOS 

NA BANDA) TODOS 

OS INSTRUMENTOS 

SÃO FUNDAMENTAIS 

E O COMPOSITOR 

EXPLORA-OS 
/ 

AO MAXIMO. 

FESTIVAL Como você chegou ao reper
tório da Banda Sinfônica ]o vem para 
este Festiva[;:> 
MÔNICA GIARDINI Assim que fiquei 

sabendo do título do Festival, pensei 

na peça Undanced Bal!et, de Frigyes H i

das. Ela tem uma história interessante 

porque foi encomendada para um balé, 

mas o grupo acabou, e a obra ficou en

gavetada. Depois de um tempo, Hidas 

mudou o título para Undanced Bal!et, 
pois não ia mais ser dançada. Quer 

MÔNICA GIARDINI 
REGENTE E DIRETORA ARTÍ STICA 
DA BANDA SINFÔNI CA JOV EM 
DO ESTADO 

dizer, foi uma falta de diálogo! Mas o 

mais importante do Undanced Bal!et 
é que o tema faz toda uma volta em 

uma disputa entre Deus e o demônio. 

Uma espécie de diálogo entre o bem e 

o mal. O tempo todo eles estão se con

frontando. Porém, essencialmente, o 

diálogo que busquei foi aquele entre o 

professor e o aluno, no caso, o profes

sor de tuba Roland Szentpali solando 

sua própria composição. 

FESTIVAL Q_uais são os grandes desafios 
de reger uma banda sinfônica;:. 
GIARDINI O maior desafio não é a 

regência da banda em si, mas os es

tigmas que as pessoas lhe colocam: 

imaginam que a banda ainda é de co

reto, banda militar. A vantagem é que 

as composições para banda sinfônica 

são atuais, um repertório dos sécu

los XX e XXI. Na orquestra sinfônica, 

todo mundo toca dos compositores 

do século XX para trás. Então, quan

do você vê uma flauta no repertório 

de orquestra, ela tem as limitações da 

flauta da época. Isso também acon

tece com a trompa e a tuba, por exem

plo. Na banda, todos os instrumentos 

são fundamentais e o composito r ex

plora-os ao máximo, utiliza os efeitos 

mais modernos que pode. Portanto é 

um grupo muito mais moderno, com 

muito mais recursos sinfônicos. 

FESTIVAL Q_uais são os principais compo
sitores do repertório de banda sinfônica;:. 
GIA RDI NI Alfred Reed e Frigyes H idas 

são a base de todo o repertório para 

banda sinfônica. Com uma linguagem 

acessível, eles fazem com que a escrita 

seja grandiosa. Alfred Reed é o maior 

orquestrador para banda sinfônica 

que já apareceu. Suas obras podem 

ser extremamente difíceis de tocar, 

mas à primeira leitura tudo soa bem. 

No Brasil ainda temos alguma dificul

dade, as pessoas não entenderam o 

processo de orquestração, então soa 

pequeno, meio como uma big band. 
Muitos compositores, quando escre

vem para banda, pensam: o primeiro 

violino passa para o primeiro clarine

te; o segundo violino, para o segundo 

clarinete; a viola, para o saxofone; e 

então não sabe o que fazer com o ter

ceiro clarinete e assim por diante. Se 

a orquestra é composta por três con

juntos de quartetos- de cordas, de 

madeira e de metais-, na banda cada 

naipe é um quarteto. É um quarteto de 

clarinetes- três clarinetes, um claro

ne - , um quarteto de saxofones, um 

de trompetes, um de trompas. É tudo 

em quartetos. Quando você nota, a 

banda vai abrindo e soa como um gru

po de setenta e cinco integrantes. 

A LINGUAGEM ACESSÍVEL E A ESCRITA GRANDIOSA DOS COMPOSITORES ALFRED 

REED E FRIG YES HIDAS SERÁ A BASE DO REPERTÓRIO DA BANDA SINFÔNIC A 

JOVE M DO ESTADO, LIGADA À TOM JOBI M EMESP, COM EVOLUTION E UNDANCED 

BALLET, RESPECTIVA MENTE. DE STACA-SE A PRESEN ÇA DO TUBISTA E COMP OS I 

TOR ROLAND SZENT PA LI. ll DE JULHO, 1 2H3 0, PRAÇA DO CA PI VARI. 
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' AMORA 
I 

MUSICA 

FESTIVAL Q__ual é a postura do re.gente 
dentro de um .grupo como a Orquestra 
]o vem Tom]obim;:, 
ROBERTO SION A orquestra é a ponta 

final de todo o trabalho das escolas, 

principalmente a Escola Municipal 

de Música de São Paulo e a Tom Jobim 

EMESP, pois 90% dos nossos músi

cos vêm dessas escolas. O grande 

diferencial em uma orquestra jovem 

como a nossa é a oportunidade de 

chegar à vida profissional com a pos

sibilidade de trabalhar um ano muito 

seriamente. Nosso objetivo é possi

bilitar ao bolsista experiências em 

vários setores da música: a parte co

letiva, a de disciplina, a auditiva, de 

percepção, conhecimento de reper

tório, rítmica. Fazemos um trabalho 

consistente ano após ano, de forma 

que possamos colocá-los em contato 

com grandes artistas, como Inezita 

Barroso e Nelson Ayres. Procuramos 

proporcionar aos alunos experiên-
• cias variadas, tendo como centro a 

música popular brasileira. 

COM O JOVEM 
/ 

E DIFERENTE . 

POR EXEMPLO) 

NOS INTERVALOS) 

VEJO-OS TOCANDO) 

FAZENDO 

]AM SESSIONS. 

FESTIVAL Como você estrutura o reper
tório;:, 
SION Procuro dosar o repertório em 

dois eixos transversais. O primeiro 

' eixo é o da tradição e do novo. E o se

gundo é o da música instrumental e 

da canção. São coordenadas que a or

questra privilegia. O produto disso é 

o trabalho de qualidade que os meni

nos fazem. A Orquestra nunca fez um 

concerto banal. São concertos muito 

bem estruturados. 

FESTIVAL Como você faz para formar 
esses jovens na prática orquestral, ten
do ao mesmo tempo a perspectiva dos 
espetáculos;:, 
SION Percebo que o ambiente das or

questras em geral é muito ruim para 

o ego dos músicos; particularmente, 

nunca gostei do climaqueseformaem 

uma orquestra profissional, nunca vi 

muita alegria nesses ambientes. Com 

o jovem é diferente. Por exemplo, nos 

intervalos, vejo-os tocando, fazendo 

jam sessions. Essa vontade de tocar 

ROBERTO SION 
REGENTE DA ORQUE STR A 

JOVEM TOM JOBIM 

que os jovens têm é muito boa. Procu

ro passara eles o amor à música, que é 

mais importante que acertar as notas, 

para que eles não se tornem profissio

nais que se sintam despersonalizados 

dentro de uma orquestra. 

Outro aspecto do trabalho com os 

jovens é que procuro conscientizar de 

que a música é algo sagrado. Além da 

dedicação toda que é preciso ter, na 

orquestra a gente tem que se doar. E 

não pode parar por aí, tem que conti

nuar com trabalhos individuais. Esse 

é o meu papel, conscientizar de toda 

a parte técnica de afinação, precisão, 

repertório, estética. Procurar oferecer 

a eles o ambiente mais gratificante e 

diversificado possível, para que não 

vire uma rotina. 

COM UM PROGRAMA DEDICADO QUA

SE QUE EXCLUSIVAMENTE À MÚSICA 

E AOS COMPOSITORES POPULARES 

BRASILEIROS, A ORQUESTRA JOVEM 

TOM JOBIM, LIGADA À TOM JOBIM 

EMESP, APRESENTA EM SEU REPERTÓ

RIO OBRAS DE LUIZ EÇA, LUIZ GON

ZAGA E HUMBERTO TEIXEIRA, TOM 

JOBIM E PAULINHO DA VIOLA. 17 DE 

JULHO, 12H30, PRAÇA DO CAPIVARI. 
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MEMORIA 
AFETIVA 

ISSO PROVA O FATO 

DE QUE MÚSICA NÃO 

PODE SER APENAS 
r 

PROCESSO CONTINUO 

DE ACUMULAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO. NÃO 
r 

HA ALGO REALMENTE 

NOVO) MAS ALGO 

QUE PARECE 

FRESCO) DIFERENTE) 

ESTIM U LANTEJ 

ALGO QUE DIALOGA 
A 

COM VOCE. 

STEFANO GERVASONI 
COMPO SITOR 

FESTIVAL Como você vê o ~ano rama da 
música contem~orânea atuai~ 
STEFANO GERVASONI Ter ido ao Bra

sil ano passado foi fundamental para 

poder responder à pergunta, pois 

pude entrar em contato com outros 

pontos de vista. Trabalhar na Euro

pa e ter tido a formação europeia às 

vezes nos faz pensar que esse conti

nente é muito velho. Nós temos um 

passado prestigioso, porém estamos ' 

fazendo um trabalho que sempre 

precisa ser estimulado por coisas no

vas, novos encontros, descobertas 

e pessoas. Foi uma ótima forma de 

perceber que a Europa está um pou

co velha e já não é mais o centro. Os 

artistas europeus têm que reconhe

cer que essas forças, ideias e novas 

energias vêm de fora, especialmente 

da América do Sul e da China. 

FESTIVAL Podemos então faiar de uma 
"deseuro~eização" da música ocidentaP 
GERVASONI Não acho que esse seja 

o ponto da questão, mas de fato não 

acredito na separação entre culturas e 

países. Existe hoje uma nova atitude em 

relação à música. Temos bons músicos, 

e temos que aceitar que não existem 

mais um ou dois centros em oposição. 

algo rico para todos. Temos hoje em dia 

uma grande oportunidade de fazer algo 

realmente diferente. 

FESTIVAL Como com~ositor, o que você 
~rocura oferecer aos ouvintes~ 
GERVASONI Antes de tudo, o melhor 

jeito de criar música fresca não é pen

sar em um público específico . Afinal, 

o que é um público específico? O que 

poderia ser o meu público comparado 

ao público do Pierre Boulez? Por que 

não podemos ter um ouvinte com 

a mente aberta para ouvir música 

nova, mas também diferentes esti

los, como pop, jazz ou mesmo world 
music? É claro que todo mundo tem 

seus gostos, mas acredito que os 

Hádiversospolosaoredordomundo,e compositores não deveriam se im-

eles têm que dialogar entre si, ter uma portar com os gostos específicos de 

confrontação permanente, pois isso é uma audiência se leta e específica. 



FESTIVAL A propósito da questão entre 
o grande público e o público especifico, 
por muito tempo acusou-se a música 
moderna, especialmente seus composi
tores, de se desligar do grande público, 
restringindo o diáiogo a um círcuio de 
iniciados . Essa critica teve ou ainda tem 
fundamento:> 
GERVASONIAcreditoque issoeraape-

' nas um lado do problema, de comple

xidade na música nova: foi o debate 

Se realmente almejamos algo que em torno do progresso nas artes e na 

ainda não existe, fresco, vindo de sua 

mente e de seu modo de ver o mundo, 

creio que não precisamos pensar em 

um público específico. Senão esse pro

cesso criativo e mágico, de alguma for

matambém misterioso, se torna mera

mente funcional, destinado a agradar 

uma pequena fatia do mercado. Assim 

as composições tornam-se simples 

receitas de sucesso, e isso não é nada 

criativo. Sei, por exemplo, o que eu po

deria fazer para ter um bom resultado 

com minhas peças, apenas repetindo 

alguns processos que têm bom impac

to. Mas não quero apenas fazer isso, 

pois preciso me redescobrir em cada 

composição que escrevo. Preciso do 

desafio para ver se consigo transcen

der meus limites. 

música, supondo que o progresso foi 

algo que poderíamos atingir, tornan

do-nos melhores e mais inteligentes 

apenas adicionando conceitos. No 

caso da música, o resultado disso foi 

especialmente importante nas expe

riências serialistas das décadas de 

19SOe1960. 

Isso não funciona, pois o ser huma

no é complexo demais, e a percepção 

acústica é um fenômeno muito elabora

do, que não se prende a estruturas abs

tratas. Para mim, é muito interessante 

o fato de que nós aprendemos algo e ao 

mesmo tempo perdemos outras coisas. 

Precisamos ter mais espaço no cérebro 

e livrar-nos de outras informações. Isso 

é umaexperiênciaquetodo mundo tem 

ao longo da vida. Memória é algo flexí-

vel, nós não podemos nos lembrar de 

absolutamente tudo que já vimos, ou

vimos ou vivenciamos. Isso não é algo 

negativo, pois nossas memórias se li

gam com a afeição. Se nos esquecemos 

de algo é porque a emoção trabalhou 

de algum jeito. Nós não precisamos 

nos lembrar de tudo para entender, 

apreciar, ser mais sensíveis e trabalhar 

outras coisas. 

Isso prova o fato de que música 

não pode ser apenas processo con

tínuo de acumulação de informação. 

Não há algo realmente novo, mas algo 

que parece fresco, diferente, estimu

lante, algo que dialoga com você. 
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FESTIVAL Cada vez mais o computa
dor tem-se integrado ao artesanato do 
compositor moderno, seja pela música 
eletroacú.stica, seja por softwares de 
assistência composicional. De que forma 
isso éfeito;l 
GERVASONI Em primeiro lugar, é sem

pre importante lembrar que o compu

tador é uma máquina, concebida por 

um brilhante conjunto de cérebros, de 

pessoas muito inteligentes, capaz de 

fazer e calcular coisas de forma muito 

rápida. Uma parcela do trabalho do 

compositor moderno são processos 

que depois de certo tempo tornam-se 

automáticos, e é aí que o computador 

entra, apenas para auxiliá-lo em um 

processo que, de outra forma, seria 

longo e trabalhoso. 

Mas alguns detalhes só podem ser 

trabalhados olhando para a partitura, 

perdendo muito tempo olhando para o 

papel. Só depois de um tempo desco

brimos que algo precisa ser corrigido. 

O compositor tem muitas formas pro

dutivas para fazer um trabalho prelimi

nar, antes da composição propriamen-

te dita, criando formas, estruturas, 

desenvolvendo materiais, obtendo 

mais controle sobre as cores, sobre 

as harmonias complexas ou mesmo 

criando relações entre o domínio acús

tico e o linguístico. 

Mas, quando estamos na compo

sição da peça, o tempo musical tem 

que ser retrabalhado pela inteligência 

de um ser humano, não pelo controle 

do computador. O computador pode 

gerar e controlar estruturas, mas o 

gesto artístico, o que faz o estilo do 

compositor e do artista, isso não pode 

ser controlado por computador, que 

pode até imitar, mas jamais substi

t uir a sensibilidade do compositor. 

Por isso t enho minhas reservas em 

relação a certas correntes da música 

contemporânea como a espectral e o 

minimalismo, nas quais sinto que o 

automatismo toma conta do proces

so com posicional, e o compositor fica 

só esperando. 

Talvez isso seja um problema mais 

meu que de outros compositores, 

mas em todo caso fico prevenido para 

jamais deixar a máquina assumir o 

controle. É importante tomar cuida

do para não se tornar o dono de uma 

fábrica, com vários empregados tra

balhando para você, fazendo muitos 

produtos, mas nunca uma verdadeira 

obra de arte. 

FESTIVAL No concerto que a Camerata . 
Aberta fará no Festival eles executarão 
suas obras Sviete e Concerto para vio
la e ensemble. Conte-nos um pouco a 
respeito dessas obras . 
GERVASONI As duas peças são di

ferentes por razões cronológicas. O 

Concerto para viola é uma obra de 1995, 

e Sviete é bastante recente, de 2006. 

Quando compus a primeira eu era 

um jovem compositor- agora sou um 

compositor. Apesar das diferenças, há 

algumas coisas em comum entre as 

peças: em ambas a percussão é bas

tante importante, inclusive utilizando 

instrumentos que não pertencem ao 

instrumental ocidental, o que confere 

certo frescor às peças. 



Sobre suas peculiaridades, no 

concerto retomo este que é um dos 

mais tradicionais gêneros da história 

da música. Foi um grande desafio criar 

algo novo com algo tão antigo, e para 

isso inclusive lancei mão da assistên

cia de softwares para elaborar parte do 

material. Por sua vez, em Sviete traba

lho com muito mais liberdade formal, 

e apesar de ela ser mais recente, não 

usei em nenhum momento o compu

tador. De certa forma isso prova o fato 

de que, após tantos anos, interiorizei 

alguns procedimentos e agora, porra

zões expressivas, não preciso mais da 

ajuda do computador- além de con

firmar a ideia de que o computador é 

algo neutro, que não pode dar expres

sividade a uma peça. 

Paradoxalmente, acredito que o 

concerto pode até soar mais simples, 

espontâneo e ingênuo, mesmo auxi

liado por computador, e Sviete pode 

soar acadêmica, complexa em relação 

à forma, com sons que poderiam ser 

concebidos com a ajuda de um com

putador, que não foi utilizado. 

FESTIVAl Paralelamente a sua carrei
ra de compositor, você também atua 
como professor do Conservatório Na 
cional Supe ri or de Mús ica de Paris e 
co mo pales trante em diferentes luf]a
res do mundo. O que, afinal, você tra
balha co m seus alunos ::> O que é ensinar 
composição a alfj uém::> 
GERVASONI É possível ensinar com

posição, mas realmente não podemos 

ensinar a arte de ser um compositor, 

pois isso está ligado à vida pessoal, 

artística e genética. Primeiro, o que 

tento é fazer com que meus estudan

tes percebam que a história é muito 

importante. Quando escrevemos algo, 

temos que ter consciência do que já foi 

feito antes. Não podemos ter um ego 

inflado e dizer "eu inventei isto, isto 

veio de mim, tem um enorme valor e 

é a melhor coisa". Essa conclusão é er

rada. Em vez de ter uma ideia brilhan

te, vá a uma biblioteca para ver se al

gum outro compositor teve a mesma 

ideia antes ou de outro jeito. 

É importante ter uma confronta

ção ativa com o passado recente e com 

a música mais antiga, pois não raro 

deparamo-nos com obras históricas 

que são mais modernas, frescas e ori

ginais que muitas peças contemporâ

neas que circulam por aí. É importante 

ter uma relação ativa com o passado e 

o futuro e não apenas viver o presente 

e ser produtivo e criativo na vida atual. 

História é importante, e ter a consci

ência de estar no presente trabalhan

do para o futuro- sem, no entanto, ja

mais esquecer o passado- é uma das 

coisas mais difíceis de ensinar. 

O segundo ponto é estabelecer 

uma relação boa e estimulante entre 

o compositor e o futuro compositor, o 

aluno. Nesse caso penso que a melhor 

solução é uma cumplicidade entre 

ambos, na qual o aluno não é apenas 

uma pessoa que precisa ser ensina

da, alguém que apenas precise de 

informações. Devo considerá-lo um 

compositor, tentar estabelecer com 

ele o mesmo diálogo que eu poderia 

ter com um colega mais experiente. 

Às vezes certos diálogos só podem ser 

feitos com um aluno e não com um co

lega, pois, entre nós, temos que pro

teger nossos segredos, com medo de 

sermos roubados [risos]. 

Mas podemos também manter diá

logos abertos, renov-adores e honestos 

com os alunos que são inteligentes e 

apaixonados pela música, e, quando 

isso acontece, todo esse processo aca

basendo também muito produtivo. 

A CAMERATA ABERTA EXECUTA DUAS PEÇAS DE AUTORIA DE STEFANO 

GERVASONI : SVIETE TIHI- CAPRICCIO DOPO LA FANTASIA, COM DOIS 

PIANOS E DOIS PERCUSSIONISTAS, E O CONCERTO PARA VIOLA E GRUPO 

DE CÂMARA, COM CHRISTOPHE DESJARDINS COMO SOLISTA CONVIDA

DO. 5 DE JUlHO, 21H, AUDITÓRIO ClAUDIO SANTORO . GERVASONI É O 

PROFESSOR DE COMPOSIÇÃO DO FESTIVAl. 
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TRANSIÇOES 

EU GOSTARIA QUE TODAS 

AS CRIANÇAS DE SÃO PAULO 

E DO BRASIL TIVESSEM A 

OPORTUNIDADE DE APRENDER 

EM SALA DE AULA QUEM FOI 

CHOPINJ QUEM FOI PIXINGUINHAJ 

QUE VIVENCIASSEM ISSO. 

FESTIVAL De que maneira seu reper
tório se insere nos diálogos do Festival 
Internacional de Inverno de Campos 
do]ordão;:, 
CLAUDIO GOLDMAN É um diálogo en

tre a músicaeruditae a popular. Apesar 

de eu ter feito parte do Coral Jovem do 

Estado, ter crescido tocando Chopin, 

Villa-Lobos, ter uma relação forte com 

a música erudita, sou basicamente 

cantor e pianista popular. Sempre quis 

fazer essa junção, pegar tudo que a 

música erudita tem de bom, que é uma 

fonte infinita de inspiração, toda essa 

riqueza, e brincar de maneira livre. 

FESTIVAL Há também um diálogo entre 
o piano e outros instrumentos, inclusive 
com a participação de Gabriel Goldman, 
seu irmão. 

trumentos. Também tive muitasorte em 

encontrar o percussionista Décio Gioielli 

e o contrabaixista Frank Herzberg. Além 

de muito experientes, eles são pessoas 

muito abertas, muito criativas. 

FESTIVAL Como você selecionou o re
pertório de seu concerto no Festival;:, 
GOLDMAN O programa transita entre 

essas canções muito densas, dramá

ticas- que serão tocadas forma origi

nal, mas com uma letra brasileira-, 

e as que são mais divertidas, com as 

quais podemos brincar no arranjo. É 
um desafio fazer essas versões, prin-

cipalmente colocar letra em portu

guês em peças eruditas consagradas. 

Até pedimos desculpa de antemão 

ao público pela ousadia de mexer em 

peças como Gymnopédie, de Eric Satie, 

e Pavane pour une infante défunte, de 

Maurice Ravel. 

FESTIVAL Seu concerto não será cobra
do e o público será convidado afazer 
doações para o projeto de responsabili
dade social e musicalização infantil que 
o Festival inicia em Campos do ]ordão. O 
que isso representa para você;:, 
GOLDMAN Meu sonho seria ter a edu

cação musical de maneira mais forte 

em São Paulo e no Brasil. Vejo a nova 

geração, custa muito conseguir que 

se ouça alguma coisa legal, desde mú

sica erudita até MPB oujazz. É difícil 

porque a moda musical hoje é de nível 

muito baixo. Eu gostaria que todas as 

crianças de São Paulo e do Brasil tives

sem a oportunidade de aprender em 

sala de aula quem foi Chopin, quem foi 

Pixinguinha, que vivenciassem isso. 

Vemos, nos projetos sociais com mú

sica, como isso muda realmente a vida 

dessas pessoas, mostra outra dimen

são para as crianças, abre um mundo 

de beleza e de qualidade do qual elas 

não tinham conhecimento. 

GOLDMAN Meu irmão é maestro e toca 

piano, dar i nete e flauta. Ele vai transitar 

entre os instrumentos e dará um colori

do a mais a esse concerto. É mais um 

diálogo, entre irmãos e entre vários ins-

CLAUDIO GOLDMAN 
PI ANI STA E CANTOR 

CANTOR, COMPOSITOR E PIANISTA, CLAUDIO GOLDMAN APRESENTARE

PERTÓRIO VARIADO DE OBRAS CONSAGRADAS . O PÚBLICO PODERÁ CON

FERIR GYMNOPÉDIE, DE ERIC SATIE, E PAVANE POUR UNE INFANTE DÉFUN

TE, DE MAURICE RAVEL. A RENDA DE SEU CONCERTO SERÁ REVERTIDA 

PARA O PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DO FESTIVAL. 4 DE 

JULHO, 17H, CAPELA DO PALÁCIO BOA VISTA. 



I P~Q.UENAS SILABAS 

TROUXEMOS 

COISAS 
1\ 

CONTEM PORAN EAS 

PARA QUE A 

AUDIÇÃO DOS 
/ 

ALUNOS VA 

SE ABRINDO) 

ENTENDENDO 

QUE NÃO EXISTE 
/ 

SO UM TIPO 
/ 

DE MUSICA. 

FESTIVAL Q.ualfoi a proposta para a apre
sentação do Cora/Infanto-Juvenil do Guri 
SantaMarcelina em Campos do]ordão::> 
GIULIANA FROZONI Foi preparar um 

repertório bem eclético, diferenciado, 

porque os alunos do Guri Santa Mar

celi na estão começando a cantar ago

ra. São alunos do programa e, apesar 

de terem o canto coral como discipli

na obrigatória, estão neste coral há 

pouco tempo. Além disso, pensei em 

uma proposta que acompanhasse 

o tema do Festival: "a música e seus 

diálogos". Unimos peças e períodos 

históricos que dialogam entre si, um 

encontro de compositores e idiomas 

bastante diversos. Também é uma 

proposta com uma abordagem pe

dagógica para os alunos conhecerem 

peças feitas exclusivamente para o 

repertório coral, porque temos uma 

tendência, no Brasil, de cantar quase 

sempre música popular arranjada. O 

Coral também tem música popular 

em seu repertório, com bons arranjos 

e bons compositores. Entretanto, es

colhemos também peças de composi

tores que esses jovens não conhecem, 

com idiomas que não são tão simples 

para eles, mas que contam com bons 

textos. Por exemplo, há poemas de 

Percy Bysshe Shelley muito bonitos. 

Essa é uma maneira de fazer com que 

eles também conheçam literatura. E 

quando o compositor Ralph Vaughan 

I 
GIULIANA FROZONI 
REGENTE DO CORAL 
INFANTO-JUVENIL DO 
GURI SANTA MARCELINA 
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FORMADO POR CINQUENTA E SETE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EN 

TRE 10 E 18 ANOS, SELECIONADOS 

ENTRE OS ALUNOS DO PROGRAMA, 

O CORAL INFANTO-JUVENIL GURI 

SANTA MARCELINA DESENVOLVE 

A FORMAÇÃO ESPECÍFICA DOSES

TUDANTES PARA O CANTO COM RE

PERTÓRIO BASTANTE DIVERSIFICA

DO, QUE INCLUI O AQUECIMENTO 

PARA MISSA WARM-UP, DE LEONARD 

BERNSTEIN. 25 DE JULHO, 15H30, 

IGREJA SANTA TEREZINHA. 

Williams escolheu os poemas, ele os 

chamou Seis canções para serem canta

das no tempo da flUerra, o que acabou 

sendo motivo de discussão e interesse 

para os alunos. 

FESTIVAL Vocês abrem o concerto com 
Leonard Bemstein, que é um com~osi
tor ~ós-,guerra, com textos tradicionais. 
GIULIANA Warm-up é um aquecimento 

para uma missa que ele escreveu. Va

mosfazersóoaquecimento, mas é uma 

peça superinteressante com estalos de 

dedo, pequenas sílabas, dinfj-donfj, e 

elesadoraramfazerisso, tem movimen

tação. Trouxemos coisas contemporâ

neas para que a audição dos alunos vá 

se abrindo, entendendo que não existe 

só um tipo de música. Porque a gente 

acompanha os encontros, ensaios de 

coros e sempre vemos um repertório 

muito recorrente. Nossa intenção, nes

ses casos, foi abordar um espectro mais 

amplo de repertório para que eles co

nheçam coisas novas, diferentes. 

FESTIVAL Fale do ~rojeto de formação 
dos Gru~os Infanto-Juvenis do Guri San
ta Marceiina. Q_,uai a ~ers~ectiva desse 
trabalho:> 
GIULIANA Estamos começando com 

esses grupos. Ano passado tivemos 

uma experiência de só três meses, e 

a nossa intenção agora é que eles se 

consolidem e sejam uma opção para 

os alunos do Guri Santa Marcelinaque 

queiram se ligar à difusão artística e se 

aprofundar na prática do canto coral. 

Para isso, o aluno terá que se empe

nhar nas aulas porque para participar 

do grupo há audições e a concorrência 

é grande. Temos por volta de seiscen

tos alunos de canto e o Coral tem só 

sessenta vagas. Minha intenção é que 

este grupo, aos poucos, se torne mais 

uma opção dentro do cenário do coral 

de São Paulo para essa faixa etária 

entre 10 e 18 anos. Não são muitos os 

coros que atendem crianças e adoles

centes. Queremos estimular óperas e 

peças sinfônicas em que esteja pre

vista a presença de um coro infantil ou 

juvenil. Estamos no início, temos mui

tos alunos e uma grande demanda. 

FESTIVAL A a~resentação em Cam~os 
do Jordão será a estreia do Corai Infan
to-Juvenil este ano:> 
GIULIANA Oficialmente sim. Antes va

mos fazer um concerto em São Paulo, 

que chamo de ensaio aberto. Será uma 

espécie de aquecimento para o grupo. 

Neste dia não vamos fazer o repertó

rio inteiro. Faremos esse concerto e 

teremos um mês de ensaio. Em julho, 

férias das aulas do Guri Santa Marce

lina, nos encontraremos mais de uma 

vez por semana para que o concerto de 

Campos do Jordão seja bem bonito. É 
a primeira viagem que eles farão; esse 

momento será muito importante. 



APENAS 
O COMEÇO 

É FUNDAMENTAL CONHECERMOS 

Temos trabalhado com o apoio cons

tante dos venezuelanos. Nossa meta é 

a excelência, e a Juvenil da Bahia tem 

demonstrado o acerto na aplicação 

do sistema. Em menos de três anos de 

atividades, a principal orquestra do 

Neojibá, depois de ter efetuado turnês 

de concertos por vários estados brasi

leiros,jáse apresentou noQueen Eliza

beth Hall de Londres e no Centro Cul

tural de Belém, em Lisboa, fato inédito 

para uma orquestra juvenil brasileira. 

E isso é apenas o começo. 

/ / 

NOSSAS PROPRIAS RAIZES MUSICAIS 

PARA QUE POSSAMOS ENTENDER 

AS DE OUTRAS CULTURAS. 

FESTIVAL A proposta do Festival este 
ano trata da música e seus diálogos. 
O que a Orquestra Sinfônica]uveni! da 
Bahia pensou para esse tema~ 
RICARDO CASTRO 0 Brasil tem uma 

posição importante na história da 

criação musical das Américas. Desde a 

chegada dos jesuítas até hoje tivemos · 

um movimento musical ininterrupto 

abrangendo vários estilos. Nosso pro

grama mostrará justamente o diálogo 

entre as culturas mais próximas das 

nossas, que são as dos vizinhos ime

diatos, que além de quase todas an

tropofágicas, sempre estiveram aber

tas às mais diversas influências.}azz, 

salsa e mesmo Bach criaram o univer

so imaginário dos compositores que a 

Juvenil da Bahia apresentará. 

FESTIVAL Q_ua! o desafio de apresentar 
um repertório desses para os jovens que 
integram a orquestra~ 

RICARDO CASTRO 
PIANISTA E REGENTE 

DA ORQUESTRA SINFÔNICA 

JUVENIL DA BAHIA 

CASTRO É fundamental conhecermos 

nossas próprias raízes musicais para 

que possamos entender as de outras 

culturas . Nosso programa, de exe

cução extremamente difícil, traz um 

apanhado muito rico de ritmos, melo

dias e linguagens, proporcionando à 

orquestra um desenvolvimento qua

litativo em todos os aspectos. 

FESTIVALAOrquestraSinfônica]uveni! 
da Bahia é formada pelos núcleos esta
duais de orquestras juvenis e infantis da 
Bahia- Neojiba. É um sistema bastante 
diferente aqui no Brasil, inspirado no E! 
Sistema da Venezuela. Essa experiência 
tem funcionado bem? 
CASTRO Nós seguimos El Sistema com 

seriedade e, sobretudo, continuidade. 

FESTIVAL Q_uais os caminhos profissio
nais para esses jovens músicos~ 
CASTRO Esses jovens pioneiros têm 

o longo caminho profissionalizante 

pela frente. Tocam naprimeiraorques

tra sinfônica juvenil criada na Bahia e 

participam de um programa que tem 

como meta levar a prática orquestral 

a todos os jovens e crianças do estado. 

É uma tarefa que levará tempo e que, 

pelo pioneirismo no âmbito nacional, 

coloca desde já esses jovens músicos e 

monitores na vanguarda da educação 

musical pelos próximos anos. 

A ORQUESTRA SINFÔNICA JUVENIL DA BAHIA, COMPOSTA POR UMA CEN

TENA DE INTEGRANTES DE 12 A25 ANOS DE IDADE, APRESENTA O PROGRA

MA MÚSICA DAS AMÉRICAS, DE DIFÍCIL EXECUÇÃO, COM UM APANHADO 

RICO DE RITMOS E MELODIAS QUE CONTEMPLA OBRAS COMO: ABERTURA 

DE CANDIDE DE LEONARD BERNSTEIN, SENSEMAYÁ DE SILVESTRE REVUEL

TAS E RHAPSODYIN BLUE DE GEORGE GERSHWIN.l8 DEJULHO, 18H, AUDI

TÓRIO CLAUDIO SANTORO. 
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I AMPLIAR 
A ESCUTA 

ACREDITO QUE 

ESTAMOS DANDO 
/ 

INICIO A UM 

PROCESSO DE 

TRANSFORMAÇÃO 

DA REALIDADE 

MUSICAL DA 

POPULAÇÃO 

DE CAMPOS 

DE JORDÃO) 

ESPECIALMENTE 

DAS CRIANÇAS) 

VALENDO-NOS 

PARA TANTO DA 

PARTICIPAÇÃO 

DE SEUS 

EDUCADORES. 

I TECA ALENCAR DE BRITO 
COORDENADORA DE EDUCAÇÃO 
MUSICAL INFANTIL 

FESTIVAL Q.ua! é a importância da mú
sica para a formação das pessoas::> 
TECA ALENCAR DE BRITO Somos se

res musicais, dentre outras caracte

rísticas que nos constituem, motivo 

essencial para a presença da música 

na educação de todas as crianças e 

jovens. Como um jogo expressivo que 

agencia dimensões humanas signifi

cativas, o fazer musical favorece a su

peração dos dualismos corpo-mente, 

ação-reflexão e emoção-razão, entre 

outros, e a vivência de nossa inteireza. 

Além do que, fazer música é um modo 

de resistência, um modo contínuo de 

reinventar o viver, e também de forta

lecer o conviver, o estar junto, perten

cendo a uma cultura, a um grupo que, 

por sua vez, também está sempre em 

dinâmico movimento. 

A música não é privilégio dos mú

sicos, vale lembrar, variando o grau 

de complexidade com o qual lidamos 

com ela em cada fase, em cada etapa 

de nossa vida, de acordo com nossa 

percepção e consciência, nossa cultu

ra e nossa formação- musical, inclu

sive. O pensamento musical se atua

liza das sensações, escutas, gestos, 

reflexões e, mais, é de fundamental 

importância para o pleno exercício 

expressivo do ser humano. Assim, 

acred ito, deve ser considerado em es

paços ed ucacionais. 



-

FESTIVAL ~ual é o !Ja!Jel da música es
!Jecijicamente no universo da educação 
artística~ 

TECA Não raro, a presença da música 

nos territórios da educação é justifica

daporsuacontribuição no processo de 

formação integral da criança, quando 

são lembrados os possíveis benefícios 

das aulas de música para o processo 

de alfabetização, o desenvolvimento 

do raciocínio lógico-matemático, a 

aprendizagem de idiomas, a capaci

dade de facilitar a interd isciplinari

dade, a interação do grupo, a convi

vência, dentre outros aspectos. Mas 

acredito que processos de educação 

musical orientados por princípios que 

valorizam o efetivo escutar, a pesqui

sa, a criação, o pensar, o contato com 

a diversidade de produções musicais 

etc. podem contribuir, efetivamente, 

para o todo dos processos de aprendi

zagem. Considero de extrema impor

tância valorizar a experiência musical, 

sem submetê-la aos domínios costu

meiramente considerados mais im

portantes nos projetos educacionais. 

Em resposta à indagação sobre a 

importância da música nos territórios 

da educação- especialmente neste 

momento em que vivemos, quando 

nos preparamos para devolver a mú

sica a todas as crianças, no ensino 

básico brasileiro-, não me canso de 

repetir: as tramas entre a música e a 

educação se justificam pela impor

tânciadamúsica-elamesma-parao 

viver do humano. Além disso, a educa

ção deve dar conta dotado das dimen

sões que nos constituem. 

FESTIVAL Como o !Jrojeto de Educação 
Musical /)ara crianças e !Jrofessores da 
região de Cam/)os do ]ordão dialoga 
com a !Jrogramação artística e com a 
!Jrogramação !Jedagógica voltada /)ara 
os bolsistas do Festival~ 
TECA Ao abordar aspectos essenciais 

' e caros ao fazer musical - jogo de es

cutas e construção de relações com 

sons e silêncios-, o projeto de Educa

ção Musical dialoga com a programa

ção do Festival em planos diversos. 

Em primeiro lugar, deve-se ressal

tar a importância deste projeto que, 

ampliando seu raiodeação,ofereceàs 

crianças e aos educadores de Campos 

de}ordão, a rica possibilidade de mer

gulhar nos territórios de sons e músi

cas. Nos diferentes níveis de comple

xidade, entendo que a aproximação 

entre todos tem grande importância. 

Por outro lado, ao apresentar mú

sicas de gêneros e estilos diversos, 

apontaremos também para a impor

tância do repertório que será apre

sentado em Campos, colocando tal 

repertório em diálogo com as próprias 

criações musicais de crianças ou de 

professores não especialistas. Vale 

lembrar que iniciaremos nossas ati

vidades com os professores apresen

tando algumas das obras que estão 

na programação artística, para que 

possam ampliar sua escuta, fruição e 

conhecimento e, quem sabe, compar

tilhar com os alunos a rica experiência 

de assistir a alguns concertos. 

Acredito que estamos dando iní

cio a um processo de transformação 

da realidade musical da população 

de Campos de Jordão, especialmente 

das crianças, valendo-se para tanto 

da participação de seus educadores. 

Nesse sentido, o Festival assume um 

papel significativo, principalmente 

neste momento em que nós, os educa

dores musicais, trabalhamos em prol 

da volta da música às salas de aula de 

todo o país. 

PROFESSORA NA ECAIUSP, TECA É REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO MUSI

CAL, SOBRETUDO PELO TRABALHO EM SUA ESCOLA TECA OFICINA DE 

MÚSICA. NO FESTIVAL, É RESPONSÁVEL POR COORDENAR O PROGRAMA 

DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL. 
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LAPIDAR A PEDRA 

FESTIVALNa condição de-orquestra-esco
la é natural que seus músicos se desliguem 
do gru!Jo a!JÓs o término da !Jre!Jaração. 
Como você analisa o !Jerfilgeral desse jo
vem músico, as diferenças de quando ele 
entra !Jara quando ele sai da orquestra;:, 
GALINDO Um fato que tem mudado 

o perfil do ingressante da Orquestra 

Jovem nos últimos anos é que hoje 

em dia há muitos jovens estudando 

música clássica em igrejas evangéli

cas, em bandas do interior do estado 

e em programas de ensino musical 

gratuito, como Guri Santa Marcelina, 

Projeto Guri, Tom Jobim EMESP, Ins

tituto Bacarelli, entre outros. Quando 

eu toquei em orquestras jovens, isso 

não existia. Antes o ensino eraelitista. 

Isso mudou completamente. Por isso 

acho que está melhorando. 

VENCIDO O 

PRECONCEITO) AS 

PESSOAS ESTARÃO 

SEMPRE ABERTAS . 

TEMOS QUE INVESTIR 

NA COMUNICAÇÃO) 

BUSCAR ESPAÇOS 

E FORMAS 

ALTERNATIVAS DE 

APRESENTAÇÃO. 

JOÃO MAURÍCIO GALINDO 
REGEN T E DA ORQU ES TR A JOV EM 

DO ESTA DO DE SÃ O PAU LO 

FESTIVAL A Orquestra Sinfônica jovem 
do Estado de São Paulo é uma orques
tra-escola. Como é o trabalho junto aos 
jovens músicos com!Jarado ao cotidiano 
de uma orquestra de adultos;:, 
JOÃO MAURÍCIO GALINDO É um tra

balho completamente diferente, poi~ 

cada ensaio é também uma aula. 

Existe uma preocupação pedagógica 

correndo paralelamente aos objeti

vos musicais. O aprendizado é uma 

coisa longa, e nossos músicos estão 

aqui para aprender. Com a Orquestra 

Jovem tenho que ser 50% maestro 

e 50% professor. Em uma orquestra 

tradicional, os músicos já passaram 

por esse processo de aprendizagem, 

e quando uma orquestra dessas é 

boa, basta o regente imprimir sua in

terpretação que logo tudo fica pron

to. Já em umaorquestrajovemtemos 

que lapidar a pedra. É um processo 

que aprendi, é muito gostoso e que 

não tem preço. 

Na Orquestra Jovem o músico 

passa por um profundo trabalho de 

aprendizado e transformação musi

cal, adquirindo consciência de seu pa

pel em meio a um conjunto sinfônico. 

Muitos profissionais que atuam hoje 

nas melhores orquestras do país, ou 

mesmo do exterior, passaram por aqui. 

Mas o que tem me preocupado bas~ 

tante é o fato de que o mercado brasi

leiro ainda não absorve a quantidade 

de músicos que estamos preparando. 

Ainda há poucas orquestras no país e 

várias têm baixíssima qualidade. Isso 

é preocupante, pois para muitos a mú

sica não é uma questão de ascensão 

social, mas sim de sobrevivência. 

A ORQUESTRA JOVEM DO ESTADO, LIGADA À TOM JOBIM EMESP, EXECUTA BATU

QUE DE ALBERTO NEPOMUCENO, SERENATA PARA VIOLÃO E ORQUESTRA DE MA

RIO CASTELNUOVO TEDESCO E SINFONIA N.9, OPUS 95, "DO NOVO MUNDO" DE 

A NTONÍN DVORÁK. 4 DE JULHO, 12H30, PRAÇA DO CAPIVARI. 



BELAS 
MELODIAS 

FESTIVAL Como você organizou o tema 
diálogos para o Coral]ovem do Estado::> 
NAOMI MUNAKATA Esse tema dá 

margem para várias possibilidades, 

e eu escolhi no Coral Jovem odiá
logo entre a música antiga, da Re

nascença, com os brasileiros, e ho
menageando Schumann pelo 200° 

aniversário de nascimento. Então 
é o brasileiro com o antigo, e as ho

menagens a Schumann e a Edmundo 

Villani-Côrtes, que faz Bo anos. 

FESTIVAL Como funciona::> Q_uando ou
vimos as peças brasileiras, ouvimos uma 
relação muito forte com os compositores 
da Renascença, de obras corais. 
NAOMI MUNAKATA Sim. São todos in

fluenciados, porque na verdade oBra

sil é metade Europa, principalmente 
nas artes. Principalmente nos anti

gos, como Padre José Maurício Nunes 
Garcia, há influência direta da Euro

pa. Villani-Côrtes é um compositor 
com uma tendência um pouco mais 

popular, sai um pouco disso. Oswaldo 

NOSSO TRABALHO 
/ 

E FAZER COM 

QUE O GRUPO 

PASSE PELOS 
/ 

VARIOS ESTILOS 

DE CANTO CORAL . 

Lacerda também foi aluno de Camar

go Guarnieri, então tem um pouco de 

nacionalismo e já é cantado em por
tuguês. E os alemães têm todos uma 

ligação forte com o passado. 

FESTIVAL Fale um pouco das obras co
rais deSchumann. 
NAOMI MUNAKATA Schumann não 
tem obras fortes com coro e orques

tra. Mas, como todo romântico, sabe 

escrever muito bem canções para voz 
e piano. Cantaremos um ciclo chama

do Romances e baladas. São canções 

pequenas, com belas melodias. 

FESTIVAL Como se desenvolve o traba
lho com o Coral]ovem, que é um grupo 
voltado para a formação profissional::> 
NAOMI MUNAKATA 0 grupo desse 
ano é novo, pois a cada três anos re

novamos boa parte do Coral Jovem 

do Estado. Por conta disso, tivemos 

um começo difícil, mas agora todo o 
grupo está em um ritmo bom; espero 

levar assim até o fim do ano. 

NAOMI MUNAKATA 
REGENTE DO CORAL 
JOVEM DO ESTADO 

Quanto ao repertório, o nosso 
trabalho é fazer com que o grupo 

passe pelos vários estilos de canto 
coral. Então começamos com música 

renascentista, que é contrapontísti
ca, de fácil aprendizado. No período 

do Festival de Campos do Jordão tra
taremos da música romântica, com 

a homenagem a Schumann . Depois 

trabalharemos música brasileira com 
o maestro Samuel Kerr, e terminare

mos com um repertório de música 
natalina. Como somos um coral que 

trabalha a formação, todo ano temos 

um grupo novo e novos desafios, o 
que é bastante estimulante. 

O CORAL JOVEM DO ESTADO, LIGADO À 

TOM JOBIM EMESP, APRESENTA OBRAS 

DE ROBERTSCHUMANN DO CICLO CHA

MADO ROMANCES E BALADAS, ALÉM DE 

COMPOSIÇÕES DE VILLANI-CÔRTES, 

ORLANDO DI LASSO, PADRE JOSÉ MAU

RÍCIO NUNES GARCIA E ANDREA GA

BRIEL!. 4 DE JULHO, 15H30, IGREJA 

SANTA TEREZINHA. 
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o 
OURIVES 
DA 

I 

MUSICA . 

A ORQUESTRA 
A 

SINFONICA , 
E EM SI O 

MAIS BELO 

INSTRUMENTO 

MUSICAL 

DO MUNDO. 

FESTIVAL O senhor tem grande expe
riência com orquestras jovens, por exem
plo com a Orquestra]ovemNacional da 
Grã-Bretanha. Q_uais são as principais 
diferenças e os desafios de se trabalhar 
com uma orquestra jovem e uma or
questra profissional;:, 
YAN PASCAL TORTELIER Eu fui regen

te da Orquestra Jovem Nacional da 

Grã-Bretanha, uma instituição extra

ordinária que reúne jovens músicos 

de todos os países, de todas as esco

las, não apenas dos conservatórios de 

música. São jovens que participam por 

prazer e por amor à música. É uma ex

periência muito enriquecedora, mas 

também muito cansativa. Vou fazer 

uma comparação: uma orquestra pro

fissional é como um carro totalmente 

pronto, é só dar a partida e sair; en

quanto uma orquestra de estudantes 

é como um carro ainda em pedaços, é 

preciso fazer toda a montagem. É um 

enorme trabalho, é como montar um 

quebra-cabeça, porque eles ainda não 

têm nem idade, nem experiência, nem 

maturidade. Creio que essa é a minha 

responsabilidade. 

FESTIVAL É ser um pouco professor e um 
pouco regente;:, 

I 
YAN PASCAL TORTELIER 
REGENTE DA ORQUESTRA 
SINFÔNICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO- OSESP 

TORTELIER Certamente. É preciso ser 

um pouco professor e ao mesmo tem

po também é preciso lhes proporcio

nar prazer. Se somos apenas profes

sores, corremos o risco de chateá-los, 

pois é como se eles estivessem indo à 
escola. É preciso que a música seja 

antes de tudo um prazer. E dar-lhes 

ideias, abrir-lhes ao máximo os hori

zontes, dar-lhes inspiração para que 

tenham esperança nacarreirade mú

sico. Temos que abrir-lhes portas. 

FESTIVAL A escolha do repertório deve 
ser muito importante. 
TORTELIER Sim. Há músicas que são 

mais atraentes que outras, princi 

palmente para os jovens. Temos que 

tocar o repertório tradicional e tam

bém o repertório de hoje. É por isso 

que fiquei feliz em poder programar 

para o concerto da Orquestra do Fes

tival uma obra de Dutilleux . Isso vai 

ser muito delicado, mas verei como 

faze r para motivá-los nessa música 

t ão sofi sticada. 



FESTIVAL O prowama que trabalha
rá com a orquestra - O pássaro de 

fogo, de Stravinsky; Temps, espace, 

mouvement, de Henri Dutilleux; e As 

quatro estações portenhas, de Astor 
Piazzolla - é composto por obras bem 
diferentes entre si . O que determi nau 
esta esco lha;> 
TORTELIER O programa se faz sempre 

em negociação, em trocas de ideias 

com os organizadores do Festival. Eu 

dou minhas ideias, recebo de volta as 

deles e assim chegamos a um consen

so. Neste caso, temos um programa 

muito variado. Há um clássico do sé

culo XX, que é Stravinsky, que eu acre

dito que os estudantes vão adorar. É 
uma música muito expressiva, tão 

descritiva e sugestiva ... em uma pala

vra: bela! O pássaro de fo,go na versão 

de 1945 é uma das obras mais belas de 

todos os tempos. Acredito que terão 

muito prazer em tocar. 

Mas Dutilleux será realmente o 

grande desafio. Orgulho-me em dizer 

que sua música é uma das mais belas 

de nosso tempo. E os jovens, por defi

nição, são gente desse tempo. Final

mente, do ponto de vista da distra

ção- pois os jovens também precisam 

de distração, no bom sentido do ter

mo -, faremos As quatro estações por
tenhas, de Piazzolla, com a regência e 

o solo de violino do Claudio Cruz, que 

é especialista. Eu ouvi a gravação do 

Claudio dessa obra com a OSESP e é 

simplesmente magnífica! Ele toca de 

modo extraordinário! 

FESTIVAL Q_uais os principais desafios 
para os músicos executarem a obra de 
Dutilleux;> 
TORTELIER A música de Dutilleux se 

realiza como um joalheiro faz seus 

brilhantes, suas joias. Ele é um ouri

ves da música. São combinações de 

pedras preciosas, instrumentos, co

res, toques sonoros muito sutis; e as 

pessoas não estão habituadas a fazer 

isso. Acho que vou ter que trabalhar 

separadamente com as seções da 

orquestra para obter a qualidade ne

cessária em cada seção. Também há 

uma passagem muito difícil nos vio

loncelos e contrabaixos. Você poderia 

avisá-los desde já? [risos] 

FESTIVAL Em sua opinião, qual a im
portância deste trabalho para a forma
ção de músicos profissionais;> 
TORTELIER Voltamos à questão do 

início. A principal função é encorajá

los e inspirá-los, e também fazer 

com que percebam que podemos ter 

um imenso prazer musical, emotivo 

e cívico a nos fundirmos em uma or

questra e a tomarmos parte na rea

lização sinfônica dessa sonoridade . 

A orquestra sinfônica é em si o mais 

belo instrumento musical do mundo. 

Não encontramos maneira mais bela 

de organizar o som em absoluto do 

que com uma orquestra, com noven

ta instrumentistas: cordas, madeiras, 

metais e percussões. Com a orques

tra sinfônica, atingimos a perfe ição 

sonora. Eu direi isso aos jovens, ten

tarei fazê-los tomar consciênc ia da 

beleza que representa o trabalho no 

seio da orquestra. 

FESTIVAL É um diálo,go muito especial 
esse que o senhor propõe com esses jovens. 
TORTELIER Sem dúvida, será um diálo

go, aliás, como sempre acontece entre 

músicos. Ou um diálogo íntimo ou um 

grande diálogo sinfônico, ou ainda, em 

um concerto, o diálogo com o solista. A 

arte do regente é adacomunicação. Se 

a comunicação acontece com os músi

cos, temos chance de atingir o público! 

Mas é toda um processo, que envolve 

também química, uma parte de misté

rio. A oportunidade que temos com a 

música é a do prazer de compartilhar 

emoções que nos elevam, que nos tor

nam pessoas melhores. 

REGENTE TITULAR DA OSESP, YAN PASCAL TORTELIER ESTÁ À FRENTE 

DA ORQUESTRA DO FESTIVAL, FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR BOL

SISTAS, QUE TOCA O PÁSSARO DE FOGO, VERSÃO DE 1945, DE IGOR 

STRAVINSKY, E TIMBRES, ESPACE, MOUVEMENT, DE HENRI DUTILLEUX . 

A ORQUESTRA TAMBÉM APRESENTA AS QUATRO ESTAÇÕES PORTENHAS, 

DE ASTOR PIAZZOLLA, COM SOLO DE VIOLINO E REGÊNCIA DE CLÁUDIO 

CRUZ. 30 DE JULHO, 21H, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO; 31 DE JULHO, 

12H30, PRAÇA DO CAPIVARI; E 1° DE AGOSTO, 18H, SALA SÃO PAULO, NO 

ENCERRAMENTO DO FESTIVAL. 

1 

141 



SUl-S!}.ItJ 
sop 

sy.1gd 



144 

UICI-- 1 

I GRUPOS 
RESIDENTES 

Akamus Fundada em 1982, a Acade
mia de Música Antiga de Berlim é um 
dos mais importantes conjuntos de 
câmara de música antiga da Europa. 
Tem-se apresentado em diversos cen
tros musicais como Viena, Paris, Ams
terdã, Zurique, Londres e Bruxelas e 
já excursionou para vários países da 
América do Norte, do Sul e da Ásia. 

É convidada regular na Ópera Esta
tal de Berlim e no Festival de Innsbruck. 
Apresentou-se ao lado de maestros e 
so li stas como Marcus Creed, Daniel 
Reuss, Hans-Christoph Rademann, Ce
ci lia Bartoli, Andreas Scholl, Sandrine 
Piau e a coreógrafa Sasha Waltz. Rece
beu vários prêmios como o Grammy, o 
Diapason d'Or, o Gramophone Award e 
o Edison Award . 

La Gaia Scienza Considerado um 
dos mais interessantes grupos da 
cena musical italiana, La Gaia Sc ien
za, fundado em 1981, engloba anos 
de experiênci a em música barroca e 
contemporânea. Ao lado de artistas 
como Cathy Berberian, Gustav Leo
nhardt, Anner Bylsma e Christophe 
Coin, reali za estudos de in st rumen
tos originais e repertórios de música 
antiga. O conjunto apresenta-se em 
importantes festivais por toda a Euro
pa e já gravou vários álbuns, como um 
com os trios de Schubert, opus 99. Em 
2000 fo i lançado o LoveJu,gue, feito em 
co laboração com o pianista de jazz Uri 
Caine e, em 2005, lançou Fiir meine lie
be Clara, com composições de Robert 
Schumann, ambos elogiados pe la crí
t ica europeia. 

Les Musiciens de Saint-]ulien 
Fundado por François Lazarevitch, o 
grupo Les Musiciens de Saint-Julien é 
formado por músicos especializados 
e varia de tamanho de acordo com as 
exigênc ias de seus trabalhos. Seu re
pertóri o é composto por músicas da 
Idade Média ao barroco. Seu nom e 
tem origem na famosa confrar ia de 
Saint-Julien-des-Ménétriers e busca 
reviver as tradições orais. 

O frescor e as cores do fraseado 
musical dos instrumentos estão pre
sentes em suas apresentações, que 
envo lvem o públi co e estimu lam a 
curios idade. O grupo apresenta-se na 
Europa e na América, principalmente 
em festivais. Entre 2010 e 2012 o grupo 
ficará residente na Academia Bach, na 
Normandia. Já gravou quatro álbuns 
da série 1000 ans de cornemuseenFrance. 

Q.uarteto Arditti Aclamado como 
um dos quartetos de cordas mais im
portantes da atualidade, foi criado 
em 1974, por Irvine Arditti. Estreou 
obras de Apergh is, Birtwistle, Britten, 
Cage, Carter, Dusapin, Ferneyhough, 
Francescon i, Gubaidulina, Guerre
ro, Harvey, Hosokawa, Kagel, Kur
tag, Lachenmann, Ligeti, Maderna, 
Nancarrow, Rihm, Scelsi, Sciarrino, 
Stockhausen e Xenakis, entre outros. 
Realiza master classes para jovens i ns
trumentistas e compositores em todo 
o mundo. 

A discografia do quarteto é com
posta por mais de16o álbuns e recebeu 
diversos prêmios como o Deutsche 
Schallplatten Preis e o Gramophone 
Award por melhor gravação de mú
sica contemporânea em 1999 (Elliott 
Carter) e 2002 (Harrison Birtwistle). O 
grupo foi agraciado com o prestigioso 
Prêmio de Música Ernst von Siemens. 
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(blarteto de Cordas da Cidade de 
São Paulo Cons iderado um dos mais 
ilustres ensem bles da Am éri ca Lati
na, o conjunto é uma entid ade oficial 
da Secretaria Municipal de Cultura. 
Fundado em 1935 por Mário de Andra
de, com a denominação de Quartet o 
Hayd n, em 1944 passou a cham ar-se 
Quartet o de Cordas Municipal e, em 

1981, Quarteto de Cordas da Cid ade 
de São Paulo. 

Part icipa regularmente de diver
sos fest ivai s e cursos de música no 
Bras il, além de se apresentar em ca
pitais bras ileiras, países da América 
Latina, Europa e Estados Unidos. 

Em seu s co ncertos comentados 
apresenta amplo repertório promoven
do o contato com todas as tendências e l---
escolas de composição musical. Parte 
significativa de seu trabalho dá-se com 
obras ded icadas ao grupo. Recebeu em 
sete oportunidades o prêmio de Melhor 
Conjunto Camerístico daAPCA e o Prê
mio Carlos Gomes (2003). 

Orquestra do Festival A Orquestra 
do Festival Internacional de Inverno 
de Campos do Jordão já recebeu prê
mios como o Carlos Gomes de Melhor 
Orquestra Brasi leira (2005) e o prêmio 
TIM 2006 na categoria Melhor Disco 
Clássico . Formada pelos bolsistas do 
Festival, a Orquestra é um intenso la
boratório musical e representa para 
muitos deles a primeira oportunidade 
de vivenciar a rot ina de uma orques
tra profissional, com ensaios diários, 
concertos em salas lotadas e público 
exigente. O resultado do trabalho de
senvolvido pela Orquestra do Fest ival 
pode ser visto nos palcos de Campos 
do Jordão e São Paulo. 

Orquestra Sinfônica do Estado de São 
Paulo (OSESP) Desde o primeiro con
certo em 1954, a OSESP trilhou uma 
história de reconhecimento interna
cional. Por 24 anos ficou sob o coman
do do maestro e compositor Eleazar 
de Carvalho e, em 1997, o maestroJohn 
Neschling assum iu a direção artística 
do grupo. Nos anos seguintes acumu
lou conquistas como a construção de 
sua sede, a Sala São Pau lo, e a criação 
do Coro Sinfônico, além de um serviço 
de assinaturas e da realização de tur
nês nacionais e internacionais. Indica
da pela revista Gramophon como uma 
das três orquestras emergentes no 
mundo, a OSES P tem desde 2009 Yan 
Pascal Tortelier como regente princi
pal e, a partir de 2010 , Arthu r Nestro
vski como diretor artístico . 
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I ARTISTAS 
RESIDENTES Cláudio Cruz REGÊNCIA E VIOLINO 

Regente da Orquestra Sinfônica de 
Ribeirão Preto, spalla da OSESP e 
primeiro violino do Quarteto Amazo
nas, ini ciou-se na música com o pai, o 
luthier João Cruz. Por duas vezes pre
miado pela APCA, estreou na Europa 
como solista da Kammerorchester 
Berlin e, a partir de então, tem sid o 
convidado a atuar em países da Euro
pa e das Américas. 

Regeu orquestras como a Sinfônica 
das Américas, a Metropole Orchestra, 
a Si nfôn ica do Teatro Municipal de São 
Paulo e a OSESP. Foi diretor musical 
da Orq uestra de Câmara Vi lla-Lobos, 
regente da Orqu estra de Câmara da 
OS ESP e regente titular da Orquestra 
Sinfôn ica de Campinas. Gravou obras 
de compositores brasileiros, além de 
álbuns com a Orq uestra de Câmara 
Villa-Lobos e Quarteto Amazônia, com 
o qualganhou o Grammy Latino (2002}. 

Stefano Gervasoni coMPOsiçÃo 
Frequentou o Conservatório Giuseppe 
Verd i de M ilão, aperfeiçoou-se com 
Gyorgy Ligeti e completou os estudos 
no Ircam, em Paris. Foram crucia is 
para o desenvolvimento de sua voca
ção o contato com Luigi Nono, Brian 
Ferneyhough, Peter Eotvos e Helmut 
Lachenmann. Em Paris (1992l95}, 
recebeu encomendas das principais 
instituições culturais francesas. Obte
ve prêmios como o Goffredo Petrassi 
(1987l 89}, Prêmio Lario Musica (1988}, 
Komposit ionswett bewerb Mozart 
(1991} e Forum 91, da Universidade de 
Montreal. É professor do Conservató
rio de Paris. Compõe para o Ensemble 
Intercontemporai n, a Orquestra Na
cional da RAI, o Festival Autônomo de 1--------------------

Paris, o grupo Contrechamps, a Radio 
F rance, o Ircam, a SWF de Baden-Ba
den e a WDR de Colônia. Suas obras 
foram apresentadas nos festivais de 
Berlim, Amsterdã, Paris, Nova York, 
Viena, Oslo, Genebra, Bruxelas, Zuri
que, Colônia e Londres. 

Albrecht Mayer REGÊNCIA E os o É 
Considerado pela crítica internacional 
o mais brilhante oboísta em ati vida
de no mundo, Albrecht Mayer iniciou 
seus estudos com Scheu er, Georg 
M eerwein, Maurice Bourgue e Ingo 
Goritzki . Em 1990, co meçou carreira 
como principal oboísta da Orquestra 
Si nfô nica de Banberg e, desde 1992, 
ocupa a mesma posição na Filarmô
nica de Berlim. Tem-se apresentado 
frequentemente ao lado dos pianistas 
Le if Ove Andsn es, Hélene Grimaud e 
do barít ono Th omas Quasthoff, com 
quem gravou um álbum com as canta
tas de Bach. Também gravou obras de 
Mozart e Handel. Foi eleito o Instru 
ment ista do Ano e recebeu o prêmi o 
ECHO Klassic da academi a fon ográfi
ca alemã (2004 e 2008} 

Eduardo Leandro REGÊNCIA E PER

cussÃo Professor, diretor artístico e 
regente do grupo de música contem
porânea da Universidade de Stony 
Brook, em Nova York, foi diretor de 
estudos de percussão da Universida
de de Massachusetts. Toca com a New 
York Chamber Symphony, American 
SymphonyOrchestra, Orpheus Cham
berOrchestra e Seq uit ur Ensem ble e já 
tocou com a Orquestra Real Concert
gebouw e com o Ensemble Contre
champs. Como parte do Duo Contexto 
apresentou-se no Japão, nos Estados 
Unidos e em países da Europa e da 
América Latina. 

Atuou em festivais de música 
como os de Darmstadt, Salzburgo, 
Bruxelas, Genebra e Paris, ao lado de 
Pierre Boulez, Heinz Holliger eSteve 
Reich. Estudou na UNESP, no Conser
vatório de Roterdã e na Universidade 
de Yale. Teve aulas comoJohn Boudler, 
Jan Pustjens e Robert van Sice. 

----~ -- -- -



Yan Pascal Tortelier REGÊNCIA Atual 
regen tetitulard aOSESP, foi entre1992 
e 2003 regente da Filarmônica da BBC. 
Iniciou os estudos de piano e violino 
aos 4 anos de idade. Venceu o primeiro 
concurso de violino do Conservatório 
de Paris e teve aulas de regênc ia com 
Franco Ferrara, na Itália. Já regeu or
questras como a Sinfônica de Londres, 
Philharmonia e Filarmônica de Lon
dres, Orquestra de Paris, a Filarm ô
nica de São Petersburgo, Filarmônica 
de Oslo, as orquestras do Teatro Alla 
Scala de Milão, Rádio Holanda, Real 
Concertgebouw, Filarmônica de Los 
Angeles, as sinfônicas de São Francis
co, Baltimore, Pittsburgo, Montreal e 
a Orquestra da Filadélfia. 

Alberto Almarza FLAUTA Foi pri 
meiro flautista da Orquestra Filarmô
nica de Santiago. Nos Estados Unidos, 
estudou com Jeanne Baxtresser e com 
Julius Baker na Universidade Carnegie 
Mellon, onde obteve mestrado. Convi
dado a part icipar de festiva is interna
çionais, é artista residente e membro 
docente da Jean ne Baxtresser Inter
nacional Master Class na Jui l liard 
School, de Nova York. 

Apresentou-se como solista fren
te às orquestras sinfônicas do Chile, 
de Memphis, do Boston Modern Or
chestra Project e da Orquestra de Câ
mara BachFest. Colaborou com Julius 
Baker, Andes Cárdenes, Lionel Party e 
Quarteto Lati no-americano, entre ou
tros. Ele pode ser ouvido em gravações 
pelos selos New Albon, Élan, Albany 
Records, Centaur Recordings e Naxos. 

Maurício Freire FLAUTA Considera
do "um músico especial" pelo Boston 
Globe, é professor da Universidade Fe
deral de Minas Gerais. Graduado pela 
mesma instituição, em 1987, é o único 
flautista a receber o doutorado, com 
honras, no New England Conserva
tory. Desde 2003 atua como primeiro 
flautista solista convidado da OSESP 
e integrou por seis temporadas o Bos
ton Musica Viva, um dos principais 
grupos de música contemporânea dos 
Estados Unidos. 

Destacou-se como solista junto 
à Boston Chamber Music Society, o 
New England Conservatory Bach En
semble e o Contemporary Ensemble. 
Suas gravações incluem a Suíte em si 
menor, de Bach,]azz suíte, de Bolling, 
Choros, de Abel Ferreira e álbuns com 
a Osesp. Figuram entre seus profes
sores James Galway, Pau la Robison, 
Fenwick Smith, Expedito Vianna e 
Artur Andrés. 

Vincent Lucas FLAUTA Primeiro flau
t ista da Orquestra de Paris, integrou, 
por cinco anos, a Orquestra de Toulou
se e, por outros seis anos, a Orquestra 
Filarmônica de Berlim. Aos 14 anos fo i 
um dos mais jovens flautistas a entrar 
no Conservatório de Paris, onde atu
almente é professor assistente. Aos 
17 anos venceu o Concertino de Praga. 

Realiza master classes em países da 
Europa e da Ásia, além de nos Estados 
Unidos. Aprese nta-se regularmente 
em concertos de câmara com C h ris 
toph Eschenbach, Marie-Pierre Lan
glamet, Christian Ivaldi , Paul Meyer, 
Michel Beroff e Xavier Philips, entre 
outros. Gravou Sonatina, de Dutilleux, 
e recentemente lançou um álbum com 
os trabalhos de Saint-Saens dedicado 
a instrumentos de madeira. 
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Christian Wetzel OBOÉ Estudou no Conservató
rio de Música de Hannover com Ingo Goritzki. Aos 
24 anos tornou-se o principal oboísta da Orquestra 
Nacional do Teatro de Mannheim. Nove anos de
pois foi nomeado professor de oboé no Felix-Men
delssohn-Bartholdy, Conservatório de Música de 
Leipzig. Também foi professor de Conservatório de 
Colônia, onde trabalhou com os mais renomados 
professores. Realiza frequentemente masterclasses 
e aulas instrumentais em vários conservatórios 
pelo mundo. Quando não está nas salas de aulas, 
apresenta-se como solista ou músico de câmara 
em fest ivais internacionais. É um dos fundadores 
do aclamado quinteto Ma'alotWind. 

Washington Barella OBOÉ Primeiro oboé so
lista da SWR Sinfonieorchester Baden-Baden 
und Freiburg, desde 1992. Estudou na Escola de 
Música de Piracicaba e na UNICAMP. Na Escola 
Superior de Música e Teatro de Hannover teve 
aula com Ingo Goritzki e com Humbert Lucarelli 
na HarttSchool o f Music, em Hartford. Ganhou o 
1° prêmio do Concert Artists Guild International 
New York Competition e o 3° no Concurso Inter
nacional de Munique. 

Apresenta-se como so lista frente a orques
tras como a Sinfônica da Rádio de Munique e de 
Câmara de Heilbronn. Realizou turnês pelos Es
tados Unidos, Japão, Brasil e países da Europa. 
Integrou o júri do 56° Concurso Internacional de 
Munique. Suas master classes já o levaram para 
os Estados Unidos, Japão, Taiwan, Costa Rica e 
Rússia. É professor visitante da Escola Superior 
de Música de Colônia. 

]érôme]ulien-Laferriere CLARINETE Professor 
da Escola Nacional de Música Montreuil-sous-Bois 
e professor assistente no Conservatório de Paris, 
participa de vários festivais como os de Verbier, 
Tournon e Trieste. Integrou orquestras como a 
Mondial des Jeunesses Musicales, a des Concerts 
Lamoreux e a do Teatro da Ópera de Paris, além 
de grupos de música contemporânea e de câmara 
como o Ensemble à Vent Maurice Bourgue. Traba
lhou sob a regência de Seiji Ozawa, Pierre Boulez, 
Chung Myung-Whun e Emmanuel Krivine. 

Cristiano Alves CLARINETE Solista da Orques
tra Sinfônica Brasileira e da Petrobras Sinfônica, é 
professor da Universidade Federal do Rio de Janei
ro (UFRJ). Leciona em grandes festivais de música 
no Brasil e no exterior, desenvolvendo também 
intensa atividade como solista e camerista. Aluno 
de José Carlos de Castro, recebeu orientações de 
renomados clarinetistas brasileiros e estrangei
ros. É detentor de premiações em concursos e gra
duado summa cum laude pela UFRJ, onde concluiu 
também o mestrado. 

Entre seus parceiros de música de câmara es
tão Catherine Collard, Claire Deserto, Emmanuel 
Strosser, Moren Boffard, Mikael Rudy, Cho Liang 
Lin, Raphael Oleg, Laurent Korc ia, Annick Rous
sin, Sonia Wider-Atherton, Rafael Pidou s, Fran
coi s Salques e Mari ele Nordman. 

Participou de mais de uma centena de grava
ções com artistas da MPB, bem como de música 
de câmara e sinfônica. Seu primeiro álbum solo, 
ao lado da pianista Tamara Ujakova, foi finalista do 
Prêmio TIMe considerado um dos três melhores 
lançamentos de música erudita no Brasil em 2005. 

--· ~· --· ·~---- -' · 



Luís Afonso Montanha CLARINETE Primeiro 
clarinete da Orquestra Sinfôni ca Municipal de 
São Paulo, integra os grupos Sujeito a Guincho, 
Herr-Montanha, Duo Clarones, Tetralogia, Cla
rinEte, Trio de Palhetas Opus Brasil e QuartaD . 
Graduou-se pela Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) e estudou na Inglaterra e na Alemanha. 
Realizou o curso de aperfeiçoamento profissional 
em clarinete e clarone, no Conservatório de Roter
dã, obtendo nota máxima. 

Doutor em música pela UNICAMP, é convi
dado a lecionar em importantes festivais. Atua 
como solista e camerista, apresentando-se no 
Brasil, nos Estados Unidos e em países da Europa 
em estreias de repertórios do século XX e XXI para 
clarinete e clarone. É artista apo iado pela Selmer 
Paris. Desde 1992 é professor da USP e integra a 
Camerata Aberta da Tom Jobim EM ESP. 

Ralph Manno CLARINETE Um dos principais 
clarinetistas de sua geração, durante seus estudos 
em Colônia e Berlim recebeu bolsas da Fundação 
Acadêmica Nacional Alemã e da Academia da Or
questra Filarmônica de Berlim. Foi vencedor do 
Deutscher Musikwettbewerb. 

Aos 23 anos tornou-se clarinete solo da Or
questra WDR de Co lônia e, em seguida, integran
te da Filarmônica de Munique. É cofundador do 
Ensemble Incanto e membro do Ensemble Con
trasts, de Co lônia. Suadiscografiacontém as prin
cipais obras para clarinete de Mozart, Beethoven, 
Brahms e Schumann, assim como obras de Hin
demith, Stravinsky, Messiaen e Bártok. Professor 
da Escola Superior de Música de Colônia, realiza 
mas ter classes nos Estados Unidos, Japão, Austrá
lia e países da América do Sul e Europa. 

Benjamin Coelho FAGOTE Professor da Univer
sidade de Iowa, membro do Qu in teto de Sopros 
da universidade e fagote solista da Cedar Rapids 
Symphony Orchestra, iniciou os estudos no Con
servatório de Tatuí. Formou-se na Universidade 
de Nova York e concluiu mestrado na Escola de 
Música de Manhattan. Apresenta-se em concer
tos nos Estados Unidos, países da Europa e da 
América Latina, entre eles o Brasil. Foi professor 
da Universidade Federal do Maranhão e membro 
das orquestras Sinfônica de Campinas, Sinfônica 
de Minas Gerais e do Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro. Suas gravações incluem Expiorations 
(2007), Pas de Trais (2oo6), Bravura Bassoon (2005) 
e Bassoon Images from the Ame ricas (2003). Den
tre seus professores estão Clóvis Franco, Donald 
MacCourt, ArthurWeisberg e Kim Walker. 

Fabio Cury FAGOTE Professor da USP, da Tom Jo
bim EMESP e Faculdade Cantare ira, é membro da 
Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Atua 
como solista com os principais grupos sinfônicos 
do país e, como camerista e professor, dos festi
vais brasileiros. Graduado e pós-graduado pela 
UNICAMP, especializou-se, como bolsista do 
Daad (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmi
co) na classe do professor Klaus Thunemann, na 
Escola Superior de Música e Teatro de Hannover. 
Venceu competições como o Jovens Solistas da Or
questra Sinfôn ica do Estado de São Paulo (1987), o 
Prêmio Eldorado (1995), o Concurso para Fagotis
tas da Escola Superior de Teatro e Música de Han
nover (1993) e, por sua3• colocação, recebeu men
ção honrosa no Concurso Fernand Gi llet (2ooo) 
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Vincent Godel FAGOTE Primeiro fa
gote da Orchestra della Svizzera Ita
liana, em Lugano, é professor de con
trafagote da Escola Superior de Arte, 
em Berna. Co labora com as orquestras 
da Tonhalle de Zurique, de Câmara de 
Lausanne, de Ópera de Lyon e do Tea
tro La Fenice de Veneza. Ganhou o 2° 
prêmio no Concurso Suíço de Execu
ção Musical (1998). 

Nascido em Genebra, Vincent Go
del estudou fagote com Kim Walker 
na Universidade de Indiana, onde 
recebeu o Performer Diploma, e com 
Daniele Damiano e Afonso Venturieri 
no Conservatório de Genebra, onde foi 
agraciado com o 1° prêmio de virtuo
sismo. Na área de música de câmara, 
apresentou-se em concerto gravado 
pela EMI com a renomada pianista 
Martha Argerich. 

Bostjan Lipovsek TROMPA Membro 
da Orquestra Sinfônica da Eslovênia 
RTV, teve como tutores o pai e o ir
mão e ]oze Falout, este da Academia 
de Música de Ljubljana, na qual se 
graduou, pós-graduou e, posterior
mente, lecionou . Aperfe içoou-se com 
Radovan Vlatkovié, no Mozarteum 
de Salzburgo. Apresentou-se com a 
Orquestra Filarmônica da Eslovênia, 
Maribor Philharmonics, Orquestra 
Sinfônica de Berlim, Mahler Chamber 
Orchestra e a Filarmônica de Israel. 

Atuou ao lado de maestros como 
Uros Lajovic, Yakov Kreizberg, Sian 
Edwards e Zubin Mehta. Venceu a 
competi ção internacional de Porcla, 
Itáli a, e recebeu o Preseten Prize do 
M ini stério da Cultura da Eslovênia 
(2oo8). É professor da Academia de 
M úsica de Zagreb, na Croácia, e gra
vo u três álbuns solos e dois com os 
grupos Slovenian Brass Quintet e 
Wind Quintet Ariart. 

Luiz Garcia TROMPA Trompistaso lis
tadaStaatskapelle de Berlim a convite 
de Daniel Barenboim para a tempora
da 2008-2009, iniciou os estudos no 
Conservatório de Tatuí. Frequentou a 
]uilliard School de Nova York e o New 
England Conservatory de Boston, na 
classe de Charles Kavalovski. Integrou 
o quinteto de sopros Zephyr, Empire 
Brass e, como convidado, o German 
Brass. Atuou como so lista convidado 
da Filarmônica de Berlim, Orchestre 
de la Su isse Romande, WDR de Colô
nia, RSO de Frankfurt e Mahler Cham
ber Orchestra. 

Foi pr im eira trompa solista da 
OSESP. Atualmente é professor da 
UNI RIO e integra a Orquestra Sinfôni
ca Brasileira. Venceu diversas compe
tições como o Concurso Sul América, o 
Prêmio Eldorado e o 1° lugar no Tilden 
Prize de Nova York (1993). 

-·- - ----· 



Fernando Dissenha TROMPETE 

Trompete solo da OSESP desde 1997, 
com a qual participou de turnês pelo 
Brasil, Estados Unidos e países da 
Europa. Paranaense, é mestre pela 
Juilliard School de Nova York, na 
qual estudou com Chris Gekker e 
Mark Gould. Foi vencedor do prêmio 
Ju illi ard 's Trumpet Concert Compe
tit ion e foi solista da New York String 
Orchestra, no Carnegie Hall. Atuou 
tam bém como instrumentista convi
dado do American Brass Quintet. 

Já integrou o corpo docente dos 
principais festivais de música do Brasil. 
É professor da Faculdade Cantareira, 
da Tom Jobim EMESP e atua como con
sultor pedagógico do Guri Santa Mar
celina. Fernando Dissenha é clinician de 
trompete da Yamaha Musical do Brasi l 
e, em 2008, publicou o Caderno de trom
pete pela editora Irmãos Vitale. 

Valentín Garvie TROMPETE Gra
duou-se na Universidade Católica 
Argent ina. Colaborou com o Quinteto 
Del Buen A ire e o Bass Chamber Brass. 
Foi primeiro trompete da Orquestra 
Acadêmica do Teatro Colón e apresen
tou-se regularmente com as principais 
orquestras portenhas, como a do pró
prio Teatro Colón, da Sinfônica Nacio- 1---

nal e da Filarmôn ica de Buenos Aires. 
Estudou na Royal Academy of Mu

sic de Londres com os professores John 
Wallace e Howard Snell, e depois com 
Iaan Wilson e Bob Farley. Desde 2002 
é primeiro trompete do Ensemble Mo
dern, de Frankfurt, e professor da Aca
demia deste grupo. Em turnês por todo 
o mundo com o Ensemble Modern, tra-
balhou ao lado de Pierre Boulez, Heinz 
Holliger, George Benjamim, Helmut 
Lachenmann e Wolfgang Rihm. 

Carl Lenthe TROMBONE Professor da 
Univers idade de Ind iana, fo i pri ncipal 
trombonista da Bavarian State Opera 
de Munique edaSinfônicade Bamberg, 
além de se apresentar com a Filarmôn i
ca de Berlim, Filarmônica de Munique, 
Sinfôn ica de Chicago e de Boston. 

Recebeu 1° lugar no Concurso 
Internacional Prague Spring e solo u 
à frente da Leipzig Gewandhaus Or
chestra, Sinfônica de Praga e de Bam
berg. Domina o trombone alto, tenor e 
baixo, eufônio e t rompete baixo, e pos
su i intensa ati vidade em workshops, 
master classes e como júri em festi vais 
internacionais na Alemanha, Áustria, 
Itália, Brasil e Estados Unidos. Suas 
at ivid ades como camerista incluem 
viagens e gravações com a Summit 
Brass. Já produziu arranjos e publica
ções sobre literatura solo e de câmara 
para metais. 

Darcio Gianelli TROMBONE Inte
grante da OSESP, iniciou seus estudos 
de trombone com o pai, Reinaldo Gia
nelli. Apresentou-se como so lista com 
a Orquestra Experimental de Repertó
rio e BandaSinfônicaJovem do Estado 
de São Paulo e atuou junto à Orques
tra Sinfônica Mun icipal e à Orquestra 
Sinfônica da Galícia. 

Graduado em trombone pela Fa
culdade Mozarteum de São Paulo, 
completou o curso de mestrado na 
Juilliard School, onde estudou com os 
professores Per Brevig ejoseph Alessi. 
Venceu o concurso Tilden Prize para 
trombone, em Nova York (2ooo), e o 
Lewis Van Haney Philharrrwnic Prize, 
promovido durante o Festival Inter
nacional de Trombones em Nashville 
(2001) . Desde 2007 tem atuado como 
professor de festivais. 
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Darrin Milling TROMBONE Formado 
pelo Curtis Institute of Music da Fila
délfia, integra, atualmente, a OSESP. 
Tocou nas orquestras sinfôn icas da 
Filadé lfi a, de Baltimore, de Delaware, 
de Bridgeton, de Tenerife, das Ilhas 
Canárias, de NovaJersey, da Pennsyl
vania Opera Theater Orchestra e da 
Naples Philharmonic, na Flórida. 

Como solista, apresentou-se com 
a C h este r Community Concert Band, 
a Paul Chamber Orchestra, a Banda 
Sinfônica Jovem do Estado de São 
Paulo e com o Rodney Mack Phila
delphia Big Brass. Em 2006 passou a 
integrar o Posaune Decouple, grupo 
dos trombonistas das orquestras da 
Filadélfia, Sinfônica de São Francisco 
e Filarmônica de Nova York. Foi dire
tor do Luzerne Music Center de Nova 
York, e ministra mas ter classes, pri nci
palmente nos Estados Unidos. Gravou 
para Decca, Argo e BMG. 

Radegundis Feitosa TROMBONE 

Considerado pela crítica espec ializa
da como um dos maiores do mundo 
em seu instrumento, o paraibano de 
Itaporanga lançou, em 2001, ao lado 
da Camerata Brasílica, Concerto brasi
leiro, álbum dedicado exclusivamente 
ao trombone. Com densa formação 
acadêmica, Radegundis é professor 
da Un iversidade Federal da Paraíba 
(UFPB), mestre pela Juilliard School, 
de Nova York, e doutor em trombone 
performance pela Universidade Católi
ca dos Estados Unidos, em Washing
ton, orientado por Per Brevig. 

Participou das orquestras sinfô
nicas da Paraíba e da Bahia e venceu 
diversos concursos nacionais e inter
nacionais, como Jovens Concertistas 
Brasileiros (1984-85), Jovens Intérpre
tes da Música Brasileira (1984) e East 
and West Artist para debut no Carne
gie Recital Hall. 

Roland Szentpali TUBA Começou 
os estudos em Nyíregyháza, Hungria, 
sua cidade natal, e depois no Conser
vatório Béla Bartók, em Budapeste, 
com József Bazsinka e Gabar Adamik. 
Aos 16 anos venceu o Concurso Nacio
nal para Metais e Percussão, que lhe 
possibilitou escrever e interpretar o 
primeiro concerto para tuba e orques
tra. Desde então, sua carreira ganhou 
projeção internacional. Ingressou na 
Academia de Música Franz Liszt, onde 
estudou com László Szabó, enquanto 
frequentava também aulas particula
res com Roger Bobo. Recebeu 1° prêmio 
nos concursos de Gdansk, Munique, 
Budapeste, Chéju, Brno e Lieksa. Suas 
composições incluem trabalhos para 
música de câmara, peças orquestrais e 
concertos para diversos instrumentos 
de sopro, publicados pela Editora Birn. 
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Carlos Tarcha PERcu ssÃo Estudou 
com Christoph Caske l na Escola Su pe
rior de Música de Colôn ia, onde, desde 
2001, é professor. Foi timpanista da 
Orquestra Sinfônica Municipal de São 
Pau lo e integrou as principais orques
tras brasileiras e também a Sinfônica 
da BBC, de Câmara da Filarmônica de 
Berlim e a World Philarmonic Orches
tra. Como solista, apresentou-se frente 
a American Composers Orchestra,Jazz 
Sinfônica e Banda Sinfônica do Estado. 

Lecionou na Escola Municipal de 
Música de São Paulo e na USP, onde 
conclu iu o mestrado. Participou de 
grupos de música de câmara como o 
Duo Diálogos. Atualmente faz parte 
do Duo Clarinete Baixo e Percussão 
com Luis Afonso Montanha. Gravou 
com Gilberto Mendes, Flo Menezes, 
Ernst Widmer, Arrigo Barnabé, Paulo 
Chagas, Gil Jardim, Jazz Sin fônica e 
com o Ensemble musikFabrik NRW. 

Florent ]odelet PERcussÃo Teve 
au las com M iche l Cals e Jacques De
lécluse no Conservatório de Paris e 
aperfeiçoou-se com Jean-Pierre Drou
et. Paralelamente frequentou o curso 
de Iannis Xe nakis e estudou músi
ca eletroacústica com M ichel Zbar. 
Apresenta-se em festivais como os 
de Marselha, Zurique, Turim, Birmin
gham e Darmstadt. Atua como músi
co de câmara, com orquestras como a 
Nacional da França, além de ser pro
fessor ass istente no Conservatório de 
Paris . Integrou as orquestras da Rádio 
de Viena, Filarmônica de Estrasburgo 
e de Montpellier. Suadiscografia inclui 
obras de Alvarez, Bartók, Saariaho, 
Singier, Stockhausen, Carter, Dona
toni, Feldman e Xenakis, entre outros. 

Genevieve Létang HARPA Membro 
da Orquestra Filarmônica da Radio 
F rance, estudou nos conservatórios de 
Estrasburgo e de Paris e aperfeiçoou-se 
com Germaine Lorenzini. Colaborou 
com as orquestras Bordeaux-Aqui
taine e de Câmara de Lausanne. Tra
balhou sob a regência de maestros 
como Arm in Jordan, Peter Oetvos, 
Myung-Whun Chung e Ton Koopman. 
Ajudaram em sua formação professo
res e artistas comolris Vermillon, Heinz 
Holliger, Philippe Leroux, Mario Stro
ppa, Gilbert Amy e Peter Oetvos. 

Há treze anos é professora do Con
servatório de Paris, onde dá aulas de 
música contemporânea, pedagogia 
e repertório de orquestra. Colabora 
também com os conservatórios de Es
trasburgo e de Saint-Etienne e com as 
academias de música europeias de Ge
nebra, Belgrado e Londres, entre outras. 

Cristina Ortiz PIANO So li sta das 
mais famosas orquestras como as de 
Berlim, de Chicago, de Cleveland, de 
Nova York, de Praga, de Viena e de 
Londres, já trabalhou sob a batuta de 
Ashkenazy, Chailly, Foster, Jansons, 
Jarvi, Kondrashin, Leinsdorf, Masur, 
Mehta, Previne Zinman. Como came
rista apresenta-se ao lado de artistas 
como Antonio Meneses, Uto Ughi, 
Emanuel Pahud, Lynn Harrelleo Quin
teto de Sopro de Praga. 

Possuidora de vasto e eclético re
pertório, ela assume compromisso 
com a música brasileira, como na acla
mada prémiere do Choro de Guarnieri, 
no Carnegie Hall, em Nova York, ou nos 
cinco c;oncertos de Villa-Lobos, grava
dos para a Decca. Realiza workshops e 
master classes nos quais apresenta sua 
experiência musical a jovens pianistas. 
Nos últimos anos atuou como solista/ 
regente em Mendelssohn, com a Or
questra de Câmara de Praga, e Mozart, 
com o Consort of London, em gravação 
para Collins Classics. 
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Eduardo Monteiro PIANO Estudou na Itália, na 
França e nos Estados Unidos. Conqu istou o 1° lugar 
no III Concurso de Colônia (1989), prêmio de melhor 
Intérprete de Beethoven, 3° lugar em Dublin (1991) 
e Santander (1992). Foi solista das filarmôn icas 
de São Petersburgo, Moscou, Mun ique, Bremen, 
Sinfôn ica de Novosibirsk, Nacional da Irlanda, Or
questra de Câmara de Viena, da RTV Espanhola, 
Osesp, Si nfôn ica Brasileira e de Porto Alegre. 

Fany Solter PIANO Estudou no Co nservatório 
Brasileiro de Música do Rio de Janeiro e nos Se
minári os da Pró-A rte com Homero Magalhães. 
Aperfe içoou-se naAlemanhacom o pian istaCaarl 
Seeman, diplomando-se pela Esco la Superior de 
Música de Fre ibu rg. É catedrática da Universida
de de Música de Karlsruhe, da qual fo i rei tora. 

Solista das orquestras Sinfô nica de Praga, Sin
fôn ica Bras ileira, de la Suisse Romande, Sinfônica 
da Rádio da Baviera e da I srael Camerata, t ocou 
com os regentes Kurt Masur, Lukas Foss, Avner Bi
ron, Vaclav Smetacek, Werner Sti efel, Kurt Rede l e 
Lígia Amad io. O govern o brasileiro condecorou-a 
com a Medalh a Villa-Lobos e o gove rn o alemão 
com a Gran-Cruz do Mérito (1994). Grava regu lar
mente para as rád ios alemãs de Stuttgart, Berlim e 
Colônia. Reali zamasterclasses na Rússia,Japão, Is
rael, Itália, Espanha e em paísesdaAméricado Sul. 

Trabalhou com os maestros Yuri Tem irkanov, 
Mariss Jansons, Dimitri Ki tayen ko, Ph ili ppe 
Entremont, Arno ld Katz, Sergiu Comisiona, Emil 
Tabakov, Kirk Trevor, John Nesc hling, Roberto 
M in czuk, I saac Karabitchevsky e Roberto Tibiriçá. 
Em 2002 tornou-se professor da USP. Recebeu o 
Prêmio Carlos Gomes (2004 e 2005). Em 2ooy lan
çou um álbum de música brasileira pela Meridian. 

Horacio Gouveia PIANO Doutor em musico logia 
pela USP, atua intensamente como rec itali sta, 
camerista e solista, co m repertório que se es
tende de Bach a compositores contemporâneos, 
especialmente Kurtág, Ligeti e Berio. É detentor 
de prêm ios como 1° lugar no XVI Concurso Jovens 
Solistas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, 
1° lugar no X Concurso Cidade de Araçatuba, 2° lu
gar no I Concurso Cultu ra FM- Prêm io Promon e 
no Concurso Internacional Guiomar Novaes. Foi 
bolsista do Daad (Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico), tendo estudado na Universidade Al
bert Ludwig, em Freiburg. É professor da Faam e 
da Tom Jobim EMESP, integra a Camerata Aberta 
da Tom Jobim EMESP e o Percorso Ensemble, com 
o qual gravou o álbum Música plural, dedicado a 
compos itores brasile iros. 

Paulo Álvares PIANO Professor de piano, música 
de câmara contemporânea e improvisação expe
rimental na Esco la Superior de Música de Co lôn ia, 
coordena o Ensemble für Aleatorische Musik. Tam
bém é professor na Escola de Artes Aplicadas do 
IPCB de Caste lo Branco, Portugal. Formado pela 
USP, estudou com Caio Pagano e Steven de Groote, 
recebendo o mestrado pela Texas Christian Un iver
sity. Frequentou, com bolsa do Daad (Serviço Ale
mão de Intercâmbio Acadêmico), a Escola Superior 
de MúsicadeColônia,ondeestudou com Aloys Kon
tarsky e Hans Ulrich Hum pert. Recebeu o XXXIII 
Prêmio Kranichstein de Música, Darmstadt New 
Music Courses e o 1° prêmio no concurso Musik
kreativ em Saarbrücken. 

Apresentou-se com a WDR Sinfon ieorchester, a 
Gürzenich Sinfon ieorchester, Bochumer Synfon iker, 
Saarbrücken Radiosi nfonieorchestere colabora com 
diversos conJuntos de música nova. Em 2003 gravou 
a obra completa para piano de Mauricio Kagel. 
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Ricardo Ballestero PIANO Professor-douto r 
pe la USP, atuou como docente na Un iversidade 
do Co lorado, Boulder, e como professor visitante 
na Univers idade de Indiana, Bloomington, ambas 
nos Estados Unidos. Completou o doutorado na 
Universidade de Michigan e o mestrado no West
minster Choir College, em Princeton, tendo estu
dado com Martin Kaz e Dalton Baldwin. 

Apresentou-se em recitais com cantores no 
Metropolitan Opera, New York City Opera, Hous
ton Grand Opera, Teatro Mariinky eScala de Mi
lão e com músicos das sinfôn icas de Atlanta, Oslo, 
Baltimore, Porto Rico, Osesp e Sinfôn ica Bras ilei
ra. Foi pian ista ensaiador em diversas produções 
da Houston Grande Opera. Recebeu o Prêmio 
Eldorado de Música (1995). Aco mpanh ou aulas 
e master classes de ] ános Starker, Dame Kiri Te 
Kanawa, George Sh irley e Rudolf Piernay. 

Ríchard Bíshop PIAN O Membro fun dador e as
sessor de programa musical da Lyri c Ch amber 
Music Society o f New York, tem uma ativa carreira 
como so lista, recitalista, camerista e acompa
n hador. Apresentou-se na maioria dos centros 
musi cais dos Estados Unidos e fez vári as turnês 
pelaCore ia, TaiwanJapão e China. Pianista deLe
onard Rose na]uilliard Schoo l de Nova York, rece
beu numerosos prêmios, como o de melhor acom
panh ado r no Concurso Tchaikovsky de Moscou 
(1990) e o 1° prêmio do Music Teachers National 
Associatio n Collegiate Art ists Competition, da 
Music Academy o f the West. 

Estudou na Univers idade do Sul da Califórn ia, 
com Nancy Bricard,]ohn Crown e Bernardo Segal. 
Completou o mestrado na]uilliard School, onde es
tudou piano com Martin Canin e acompanhamen
to com Sam uel Sanders e Marshall Williamson. 

SheilaArnold PIANO Nascida em Tiruchiralpalli, 
Índia, cresceu na Alemanha e estudou com Heidi 
Kohler e Karl-Heinz Kammerling. Venceu concur
sos internacionais e obteve diversas bolsas como 
o Prêmio Mozart da Wiesbaden Mozart Society 
(1995) . Como camerista, atuou ao lado de Latica 
Honda-Rosenberg, Isabelle Faust, Nina]anssen, 
Ralph Manno, Sergio Azzolini, Wilhelm Bruns e 
Guido Schiefen. 

Zbigniew Raubo PIANO Iniciou os estudos aos 
5 anos, dando sequênc ia a sua formação com 
Andrzejewski Waldemar, em Kal isz . Formou-se 
na Academiade Música de Katowice, Polôni a, na 
sala de And rzej ] as in sk i, com honras. Atualmen
t e é professor ass istente na mesma instituição. 
Apresentou-se como so list a em várias orques
tras na Polônia, Alemanh a, Itáli a, Marrocos, 
Eslováq uia, Rússia, República Checa e Áustr ia. 
Recebeu prêmios em concursos internacionais 
como o Franz Li szt, Polôn ia (1991), Fer ruccio 
Bu soni , Itália (1991), Utrecht, Holanda (1992), e 
Leedes, Reino Unido (1993). Tem participado de 
vários festivais europeus. 

Apresentou-se com as orquestras de Câmara 
de Lau san ne, Genebra e Praga e com a Beeth o
ven Halle Orchestra de Bonn. Tocou ao lado de 
nomes como ]esús López-Cobos, Marc Soustrot, 
Heribert Beissel, Kenn eth Montgomery e 
Michael Hofstetter. Desde 2006 é professora da Es
co la Superior de Música de Colôn ia e dá master 
classes e workshops em diferentes países da Europa. 

Gravou para a Deutsche Grammophon e RCA 
álbuns so los co m obras de Frédéric Chopin. Seu 
álbum pela DUX Chopin Recital foi ind icado para 
o Fryderyk'96 . 

V> 
w 
f-
z 
w 
o 

155 



156 

Fábio Zanon VIOLÃO Uma das figu
ras dominantes do cenário internacio-
nal de violão clássico, Zanon tem-se 
apresentado em países da Europa, 
das Américas e no Oriente, convidado 
de teatros como o Royal Festival Hall 
e Wigmore Hall de Londres, Carnegie 
Hall de Nova York, Philharmonie de 
São Petersburgo, Musikhalle de Ham
burgo, Concertgebouw de Amsterdã e 
os maiores teatros do Brasil. Alcançou 
proeminência internacional ao ven
cer o 30° Concurso Francisco Tárrega 
na Espanha (1996) e o 14° Concurso 
da Fundação Americana de Violão, 
nos Estados Unidos. De 2006 a 2008 

escreveu e apresentou o programa O 
viotéío brasileiro, na Cultura FM, uma f--
série considerada marco no estudo do 
instrumento no país. Acaba de lançar 
o livro Folha explica: Villa-Lobos. Desde 
2008 é professor visitante da Royal 
Academy of Music, em Londres. 

]os é Antonio Escobar vro LÃ o Estu
dou com Ernesto Quezada, na Univer
sidade do Chi le. Obteve mestrado com 
bolsa do governo chileno, estudando 
com Franz Halász na Escola Superior 
de Música de Nurembergue-Augsbur
go, Alemanha, onde se tornou pro
fessor ass istente. Entre seus prêmios 
encontram-se o 1° lugar nos concursos 
internacionais Heitor Vi lla-Lobos, 
Francisco Tárrega e Statsenberg. 

Atuou como solista à frente de im
portantes orquestras, como a Sinfôni
ca de Torino, Sinfônica Mediterrânea, 
Sinfônica do Chile e Hofer Symphoni
ker. Gravou, em 2001, seu primeiro re
cital pela Naxos. Realiza master classes 
em festivais e universidades como a 
Trinity Co llege of Music, Conservató
rio de Bremen e Universidade Federal 
do Estado do Rio de janeiro (UNIRIO). 
Atualmente é professor da Univers i
dad Mayor, em Santiago. 

Zoran Dukic VIOLÃo Professor do 
Conservatório Real de Música de Haia, 
da Escola Superior de Música de Aa
chen e da Escola Superior de Música 
de Barcelona; graduou-se na Acade
mia de Música de Zagreb, com Darko 
Petrinjak. Complementou os estudos 
com Hubert Kappel na Escola Superior 
de Música de Colônia. Foi vencedor 
dos mais importantes concursos in
ternacionais de violão, como o Andrés 
Segovia e Franciso Tárrega, na Espa
nha, e Manuel Maria Ponce, na França. 

Apresentou-se em salas de con
certo como a Concertgebouw, em 
Amsterdã, o Théâtre de La Monnaie, 
em Bruxelas e a Maison de R adio F ran
ce, em Paris. Ministra master classes 
em festivais internacionais e apre
se nta-se à frente de orquestras de 
diversos países do mundo. É fundador 
e atua como cameristado Trio de Colô
nia e gravou para se los da Alemanha, 
Espanha e Bé lgica. 
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Myriam Lafar ACORDEÃo Tomou 
contato com o instrumento aos 8 
anos. Estudou com Jacques Mornet, 
grande incentivado r de seu estilo eclé
tico. Venceu o Concurso Klingenthal, 
Alemanha (1993) e o Grand Pri x de Por
tugal (1993) e da Itália (1994). Tem um 
repertório que vai da música clássica 
à popular, passando pelo tango e pe
las músicas latinas. Tocou com vários 
músicos como Lo.lc Pontieux, Laurent 
Vernerey, Gi lles Apap e na orquestra 
de Paul Mauriat. E artista da Polydor 
e possui um álbum de música so lo de 
acordeão co m transcrições de músi
cas francesas . Apresentou-se em vá
rios países da Europa e no Japão. 

Barbara Zanichelli CANTO Nascida 
em Parma, diplomou-se em violino an
tes de estudar voz com Anatoli Gous
sey, em Mi lão, e com Luisa Castellani, 
com quem se formou em Pedagogia 
do Canto e Concerto no Conservatório 
de Lugano, onde atualmente leciona. 
Seu repertório é constituído principal
mente por música antiga e contem
porânea, t endo se apresentado em 
importantes festivais internacionais e 
gravado para diversos selos como Era
to, Arcana, Chandos, Virgin, Glossa, 
Stockhausen-Verlag. 

Estreou obras de compos itores 
como Stockhausen, Bryars, Hoch, 
Kupper, Merz e Stedron trabalhando 
com os autores na preparação das per
formances. Como soprano no quinteto 
vocal Vox Altera recebeu 1° prêmio no 
Concurso Internacional Luca Maren
zio para madrigais em Coccaglio. 

Ariadne Daskalakis VIOLINO Estu 
dou com Eric Rosenblith, em Boston, 
com Szymon Go ldberg, na Ju illiard 
School de Nova York, e com Ilan Gro
nich e Th omas Brandi s, em Berli m. 
Diplomada com honra no colégio de 
Harvard e na Universidad e de Artes 
de Berlim, venceu o Concurso I nter
nacional de Munique (19 98) e o St. 
Loui s Symphony Young Arti st s Com
petition (2ooo ). 

Apresentou -se como so li st a à 
frente da Sinfônica de Munique, Or
questra de Câmara de Praga, Inglat er
ra e Co lôn ia. Seu repertó rio abrange 
do período barroco ao modern o, com 
ênfase em J. S. Bach e na Primeira e 
Segunda Escolas de Viena. Cofundou 
o Ensemble Vintage, de Colônia, e co
labora com o Manon Quartett Berlin, 
o Ensemble Orion Berlin e o Ensemble 
Selva Della Musica. Entre suas gra
vações destacam-se peças de Gabrie l 
Fauré, Lutoslawski, Szymanow sk i e 
Janacek. 

Ashot Sarkissjan VIOLINO Membro 
do Ard itti Quartet desde 2005, As hot 
SarkissJan estudou co m Ara Bogda
nian na Escola de Música Tchaikovsky 
de Yerevan, Armênia, com Maria Ege
lhof e Walter Levi n no Conservatório 
de Lübek e com Mihaela Martin na 
Escola Superior de Música de Colônia. 
Foi laureado nos concu rsos interna
cionais de Lublin e Mainz. Foi cofun
dadordo Ensemble Neue Musik Lübek 
e membro do Ensemble InterContem
porain, no qual trabalhou com co m
positores como Pierre Boúlez, Gyorgy 
Kurtage Brian Ferneyhough. Ap resen
tou-se como solista na Orquestra Sin
fônica da Rádio da Finlândia e com a 
OrquestradeStavanger, Noruega, sob 
a batuta de Sakari Oramo e Jonathan 
Nott. Fez parte dos festi vais interna
cionais de Lucerna, Suíça, e Lincoln 
Center, além de realizar mas ter classes 
em Pari s e Co lônia. 
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Betina Stegmann VIOLINO Nasceu 
em Buenos Aires e iniciou os estudos 
em São Paulo com Lola Benda e con
tinuou com Erich Lehn inger. Diplo
mou-se pela EscolaSuperiorde Música 
de Colôn ia na classe de Igor Ozim e na 
classe de música de câmara do Quar
teto Amadeus. Seguiu para TelAvive 
aperfeiçoou-se com Chaim Taub. Mais 
tarde frequentou cursos ministrados 
por Pinchas Zukerman e Max Rostal. 

Como recitalista e solista apre
sentou-se em várias cidades do Brasil, 
Argent in a, Itália, Alemanha, Estados 
Unidos e Bélgica. Realizou gravações 
nas rádios WDR, de Colônia, e RAI, de 
Trieste, estreando obras de composi
tores contemporâneos. Participou de 
fest ivais no Bras il e exterior. É profes
sora na Faculdade Cantare ira, spaUa 
da Orquestra de Câmara Villa-Lobos 
e primeiro violino do Quarteto de Cor
das da Cidade de São Paulo. 

Daniel Guedes VIOLINO Iniciou os 
estudos com o pai e ingressou no Con
servatório Bras ileiro de Música. Ga
nhou bo lsa de estudos da Capes para 
estudar em Londres e foi aluno de De
tlef Hahn, no GuildhallSchool. Cursou 
bacharelado e mestrado na Escola de 
Música de Manhattan, em Nova York, 
na classe de Pinchas Zukerman e Pa
ti n ka Ko pec. 

Venceu os concursos Jovens Con
certistas Brasileiros (1991), Bergen Phil
harmonic Competition (1998) e Waldo 
Mayo Memorial Award (2ooo). Este 
último valeu-lhe um concerto no Car
negie Hall, de Nova York, onde apresen
tou o Concerto n°1 de Max Bruch. Atua 
como recitalista, camerista e so lista 
nas principais orquestras brasileiras e 
também nos Estados Unidos, Canadá, 
Inglaterra, Noruega e Itália. Gravou o 
álbum Impressões brasileiras com obras 
de Villa-Lobos e Alceo Bocchino e o 
álbum Suíte das origens, com obras de 
Nelson Macêdo, a ele dedicadas. É pro
fessor da UFRJ 

Dmitri Berlinski VIOLINO Foi o mais 
jovem vencedor do Concurso Inter
nacional de Violino Paganini, em Gê
nova, Itália. Na sequência triunfou no 
Montreal Internacional Violin Com
petition, no Concurso Internacional 
Tchaikovsky de Moscou e na Competi
ção Rainha Elizabeth, em Bruxe las. Foi 
so listadasorquestrasS infônicadeSão 
Petersburgo e Filarmônica de Moscou 
e já se apresentou com as mais impor
tantes orquestras do mundo. Iniciou 
os estudos com o pai. Na sequência, 
estudou com Mikhail Bezverkhny, 
Lev I vasche nko e Boris Gutnikov. Gra
duou-se no Conservatório de Moscou, 
onde também conseguiu mestrado. 
Lecionou na ]uilliard School e na Uni
versidade de Michigan É o fund ador 
da International Chamber Soloists e 
convidado para ministrar masterclas
ses em diversas universidades e festi
vais internacionais de música. 



Eliane TokeshiviOLINO Formou-se 
bacharel em vi olino pela UNESP, na 
classe de Ayrto n Pinto. Estudou na 
Universidade de Boston com Peter Za
zofskye doutorou-se na Northwestern 
Un ivers ity de Ch icago. Foi violinista 
da Orquestra Sinfônica Municipal de 
São Pau lo e spalla das orquestras de 
Câmara da UNESP e do Theatro São 
Pedro . Recebeu prêm ios como 1° lu 
gar nos concursos Jovens Instrumen
tistas do Brasil e Joven s Solistas da 
OSESP, quando atuou sob a regência 
do maest ro Eleazar de Carvalho. 

Como solista, tocou frente a várias 
orq uestras como a Sinfônica de Por
to Alegre, Sinfônica de North Shore e 
OSUSP. Gravou álbum com obras para 
vio lino e piano de César Guerra-Peixe . 
Lecionou na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul e atualmente é pro
fessora de vio lino da USP. 

ElisaFukuda VIOLINO Diretora artís
ti ca da Camerata Fukuda, professora 
da Escola Fukuda e da Faculdade Can
tare ira, graduou-se no Conservatório 
de Música de Genebra, na classe de 
Corrado Romano. Recebeu da institu i
ção o 1° prêmio de Vi rtu osidade, com 
distinção e cumprimentos do júri. Teve 
como professores Henryk Szeryng, 
Arthur Grumiaux e Nathan Milste in . 
Complementou estud os no Mozar
teum de Salzburgo com SandorVegh. 

Ap re sen tou - se com as orques
tras de la Suisse Romande, de Geor
ge Enesco, Bucareste, e de Câmara, 
Moscou, além de realizar rec itais na 
Rússia, Itália, Hungria, Alemanha e 
Suíça. Recebeu prêmios como o da 
APCA (1989) e Carlos Gomes (2ooo). 
Sua discografia é composta por dez 
álbuns com o Tri o Dell'Arte, Camerata 
Fukuda, Quarteto Camargo Guarn ieri 
e Duo com Giuliano Montini. 

Gilles Apap VIOLINO Internacional
mente conhecido, Gi lles Apap circula 
com facilid ade entre a música cláss ica e 
a étnica. Apresenta-se com as mais im
portantes orq uestras do mundo com 
um repertório clássi co, e tem pesqui
sado as sonoridades da Irlanda, Índia, 
América do Norte e as músicas ciganas 
do Leste Europeu, incorporando-as 
em seus concertos. Nascido naArgélia, 
fi xou-se em Nice, França, e começou a 
estudar violino aos 7 anos. Frequentou 
os conservatórios de Nice e Lion. Ven
ceu o concurso para jovens so li stas do 
Menuhin Violin Competition, chaman
do a atenção de Yehudi Menuhin que 
o saudou como "o violin ista do século 
XXI". Gravou para a Sony Classical e 
tem sete álbuns em sua própria gra
vadora, Apapaziz Prod uctions. Vive na 
Califórnia desde 1986. 

Irvine Arditti VIOLINO Primeiro 
vio lino do Ard itti Quartet, estreou im
portantes obras como Dox Orkh de Xe
nakis, Landscapeiii de Hosokawa, Ter
rain de Ferneyhough, Ri ti Neurali e Body 
Electric de Francesconi, VemalShowers 
de Dillon, Scena de Harvey, Vita nova 
de Pauset, Aspiration de Reynolds eLe 
stagioni artijiciali de Sciarrino. 

Estudou na Academia Real e to
cou na Orquestra Sinfônica de Lon
dres. Sai u para dedicar-se ao Ard itti 
Quartet, que formou ainda estudante. 
Apresentou-se à frente de orquestras e 
ensembles como Bayerische Rundfunk, 
Sinfônica da BBC, Rádio de Berlim, Real 
Concertgebouw, Filarmônica de Muni
que, Asko Ensemble, Ensemble Con
trechamps, London Sinfon ietta, Nieuw 
Ensemble, Nouvel Ensemble Modern, 
Oslo Sinfonietta e Schoenberg Ensem
ble. A gravação de La lontananza de 
Nono e seu álbum com peças de Carter, 
Estrada, Ferneyhough e Donatoni rece
beram numerosos prêmios. 

Vl 
w 
f
z 
w 
o 
;;:; 
w 

"' Vl 
<( 
f
Vl 

;::; 
c< 
<( 

159 



160 

J<ees Hülsmann VIOLINO Spalla da Filarmônica 
de Roterdã e professor do Conservatório Real, em 
Haia. Foi spalla da Orquestra de Câmara de Israel 
e trabalhou por muitos anos com a Camerata 
Vermeer. Apresentou-se nos festivais de Divonne 
e Aspen, além de realizar master classes nos Esta
dos Unidos, Áustria, Itália, Holanda e Espanha. 

Nelson Rios VIOLINO Iniciou sua formação musi
cal na Escola de Música de Piracicaba sob orienta
ção de Maria Lúcia Zagatto e, posteriormente, de 
Elisa Fukuda. Participou dos principais festivais de 
música no Brasil como Campos do Jordão, Brasí
lia, Londrina e Curitiba e em Mendoza, Argentina. 
Como bolsista da Fundação Vitae, frequentou a 
Carnegie Mellon University em Pittsburgh, em 
1996. Integrou a orquestra Sinfônica da Paraíba, de 
Câmara de Blumenau e a]azz Sinfônica do Estado 
de São Paulo, entre outras. Como professor lecio
nou na Escola Municipal de Música de São Pau lo e 
em importantes festivais de Música no Brasil e no 
exterior. Atualmente é membro das orquestras de 
Câmara Villa-Lobos, Sinfônica da USP e do Quar
teto de Cordas da Cidade de São Paulo. 

Gravou o Concerto n° 1 de Peter Scott Lewis sob 
regência de Kent Nagano, a integral de violino e 
piano de Brahms com Irina Kadinskaya, os trios 
com piano de Schumann com Pfitzner, e5heheraza
dede Rimsky-Korsakovcom aSinfônicade Londres 
-todas com aclamação internacional da crítica es
pecializada. Kees Hülsmann toca um Stradivarius 
de1731, comprado para ele pela Fundação Erasmus. 

Sebastian Gottschick VIOLINO Regente, com
positor e violinista/violista, estudou em Berlim, 
Munique, Hamburgo e Nova York. Foi diretor artís
tico do Ensemble Oriol Berlin (1993-99) e do Neue 
Openbühne Berlin (1994-2001). Dirigiu projetos de 
teatro musical com o compositor Johannes Harneit 
e com a diretora Anna Viebrock. Desde 2005 é o 
diretor musical do Ensemble für Stadtebewohner 
Wien/Berlin, um grupo dedicado à pesquisa por no
vas formas de teatro musical. 

Entre suas recentes contribuições encon
tram-se concertos com as orquestras da Rádio 
de Frankfurt, Berlim, Munique e Stuttgart, ass im 
como contribuições com o Ensemble für Neue 
Musik Zürich, para quem escreveu Partita (2oo8), 
e arranjos para música de câmara de canções de 
Charles Ives. É professor de violino da Escola Su
perior de Música de Colônia. 

Theodora Geraets VIOLINO Uma das violinistas 
holandesas mais importantes da atualidade, es
tudou com Davi na van Wely, em Amsterdã, Rosa 
Fain, em Dü sse ldorf, Kyung-Wha-Chung, em 
Londres, e Dorothy DeLay, em Nova York. Venceu 
concursos como o Oscar Back Competition, na 
Holanda, Bartók Violin Competition, nos Esta
dos Unidos, e ganhou o Dutch Music Prize. Além 
de dar concertos nos Estados Unidos e países da 
Ásia, Europa e América Latina, apresentando-se 
no Queen Elisabeth Hall, em Londres, Alte Oper, 
em Frankfurt, Teatro Colón, em Buenos Aires, e 
Concertgebouw, em Amsterdã, aparece regular
mente também nas rádios e nos canais televisivos 
holandeses. A violinista gravou vários álbuns pela 
So ny Classical com a Orquestra Sinfônica de Lon
dres. Atualmente é professora no Conservatório 
Real, em Haia. 



Christophe Desjardins VIOLA Estreou obras de 
Berio, Boulez, Boesmans,Jarrell, Fedele, Nunes, Le
vinas, Harvey, Stroppae Ri hm. Apresentou-se como 
solista com a Concertgebouw, as si nfônicas NDR, 
WDR e SWR e a Orquestra da Fundação Toscanini. 
É membro do Ensemble InterContemporain, com 
uma discografia que inclu i Diademes, de Dalbavie, 
Surjing, de Boesmans, Assonance IV e ... someleaves 
II .. . , de Jarre ll, Les Lettresenlacées II, de Levinas e Se
quenza VI, de Berio, gravada pela Deutsche Gram mo
phon. O álbum Voixct4lto (Viola voices), com obras de 
Berio e Feldman, lançado em 2005 pelo selo Aeon, 
recebeu as mais prestigiosas aprovações da impren
sa francesa: Diapason d'Or, 4F da Télérama e o C hoc 
Du Monde de La Musique. Desjard ins toca uma vio
la, construída por Francesco Goffriller, de 1720. 

Horácio Schaefer VIOLA Aos 15 anos já era spalla 
da Orquestra Sin fônica Jovem de São Paulo. Em 
1971, após ganhar vários concursos no Brasil, foi 
para a Alemanha aperfeiçoar-se com Max Rostal. 
Foi orientado por membros dos mais renomados 
quartetos da Europa: Melas, de Stuttgart, e 
Amadeus, de Londres. 

Obteve seu mestrado com o 1° prêmio da Es
co la Superior de Música de Colônia e desenvolveu 
carreira como solista, recitalista e camerista. Foi 
membro da Orquestra de Câmara Deutsche Bach 
Solisten, spalla das vio las da Orquestra Filarmô
nica de Essen e vi o l ista do Quarteto de Ravel, que 
realizou diversas turnês e gravações para rádios 
europeias. Tocou na OrquestraSinfônicada Rádio 
de Frankfurt e em seu Sexteto de Cordas. É spalla 
da OSESP e vi o lista do Quarteto Amazônia. 

Marcelo ]affé VIOLA Iniciou o estudo de violi no 
aos 6 anos, orientado pe lo pai, Alberto Jaffé. Aos 
14 anos passou a t ocar viola, ganhando 01° prêm io 
no Concurso Nac ional da Univers idade de Brasí
li a. Após aperfe içoamento na Unive rsid ade de 
Illinois e no Centro de Música de Tanglewood, nos 
Estados Un idos, apresentou -se em vários países, 
part icipando de destacados conj untos camerísti 
cos e orquestrais em diversos festivais de música 
no Bras il e no ext eri or. Sua versat ilidade já o fez 
atuar como maestro da Kamerata Philarmonia e 
como diretor artístico da Orquestra]azz Sinfôn i
ca do Estado de São Paulo. É professor de viola da 
USP, vi o lista do Quarteto de Cordas da Cidade de 
São Paulo e apresentador da Rádio Cultura. 

Rainer Moog VIOLA Estudou no Conservat óri o 
Colônia e Det mold e, posteriormente, na ]uilliard 
Schoo l, em Nova York. Obteve 2° lugar na Compe
t ição ARO de M unique (1971). Foi spalla na Filarm ô
nica de Berlim (1974-78), sob a direção de Herbert 
vo n Karajan. Atua como professo r em Detmold, 
Haia, Bloomington e Co lônia e parti cipa com fre
quênc ia de concertos com o Quarteto Amadeus. 
Foi me mbro do Octeto da Filarmôn ica de Berlim, 
dos So li stas de Berlim e dos Quarte tos Van Hoe
ven, GlinkaeVegh. 

Entre as várias peças que executou e.m pri
meiras audições, estão Lachrimae, de Britten, e 
Holocaust-Requiem, de Pigowat, estreado com a 
Orquestra Si nfô ni ca da Soc iedade Filarmô ni ca 
Nacional da Ucrânia. É di retor artísti co do Festival 
In ternacional de Música em Port o Carras, Grécia, 
e leciona na Faculdade de Yonsei, em Seu l. 
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RalfEhlers VIOLA Ganhou visibi lida
de ao vencer o Concurso Su l América 
(1989), que lhe possibilitou realizar 
concertos com diversas orquestras por 
países da América do Su l. Continu ou 
os estudos na Europa com Nobuko 
Imai e, posteriormente, com Thomas 
Riebl. Possu i um trabalho intenso 
como camerista. Foi membro do Quar
teto Pulc in el la, apresentou-se com 
artistas como Steven Isserlis, Gabar 1--
Takacs, Emperor String Quartet e 
Quarteto de Cordas da Nova Zelând ia, 
além de participar de festivais inter
nacionais como a semana Mozart, de 
Salzburgo, o Seminário Internacional 
de Músicos Prussia Cave e o Festival 
da Cidade de Londres. Trabalhou em 
parceria com o Ensemble Modern de 
Frankfurt, Austrian Ensemble for New 
Musica e a Sinfonietta de Londres. É 
membro do Arditti Quartetdesde 2003 . 

Ricardo J<ubala VIOLA Graduou-se 
pela Faculdade Santa Marcelina. Aper
feiçoou-se naAcadem iadaFi larmôn ica 
de Berlim e na Escola Superior de Mú
sica de Karlsruhe, com bolsas da Fun
dação Vitae, da Capes e Daad (Serviço 
Alemão de Intercâmbio Acadêmico). 
Obteve títu los de mestre e doutor em 
música pela UNICAMP. Estudou sob a 
orientação de Maria Vischnia, Ayrton 
Pinto e Madeline Prager e participou 
at ivamente de cursos ministrados 
por Alberto Lysy, Max Rostal, Norbert 
Brainin e integrantes do Quarteto 
Chillingirian . Foi primeira viola da Or
questra Solistas do Brasil e membro 
do Quarteto de Cordas de São José dos 
Campos. Leciona em fest ivais e minis
tra master classes em univers idades, 
além de atuar regularmente como mú
sico camerista e solista. É professor de 
violadaUSPcampusde Ribeirão Preto e 
do Instituto de Artes da UNESP. 

Antonio Meneses VIOLONCELo 

Membro do Trio Beaux-Arts, estudou 
com Antônio ]anigro em Düsseldorf e 
em Stuttgart. Venceu oConcursointer
nacional de Munique e recebeu 1° prê
mio e a Medalha de Ouro no Concurso 
Tchaikovsky de Moscou. Apresenta-se 
regularmente com orquestras como as 
filarmônicas de Berlim, de Nova York, 
de Moscou, de São Petersburgo e de 
Israel; e com as sinfôn icas de Londres, 
da BBC, do Concertgebouw e de Viena, 
a Orchestre de la Suisse Romande e a 
Sinfônica NHK. 

Realiza concertos de música de 
câmara e colaborou com os quartetos 
Emerson, Vermeer, Amati e Carmina. 
Com Anne Sophie Mutter e a Fila r
mônica de Berlim, sob a regência de 
Herbert von Karajan, gravou o Concer
to para violino e violoncelo, de Brahms. 
Outras gravações incluem interpre
tações com a Sinfônica da Basileia e a 
Orquestra de Câmara de Munique. 



Diana Ligeti VIOLONCELO Iniciou 
os estudos na Romênia e pós-gra
duou-se no Conservatório de Paris. 
Chamou atenção de Yehudi Menuhin 
e frequentou a Academia Interna
cional de Música Menuhin, na Suíça. 
Possui mestrado em musicologia pela 
Sorbonne. Foi finalista do prestigioso 
Concurso Internacional de Munique 
(1992) e ganhou o 1° prêmio no Concur
so internacionalde Vio loncelo de Dou
ai (1992). Em 1996, o Trio Ligeti venceu 
o 1° prêmio no Concurso Internacional 
de Música de Câmara em Osaka. 

Realizou gravações para a Arion, 
Leman Classic, Fundação de Música 
de Câmara do Japão, Warner e Polym
nies. Seu mais recente álbum, com o 
Ensem ble Musique Oblique, foi acla
mado pela imprensa francesa. É pro
fessora no Conservatório de Paris e na 
Escola de Música de Bourg- la-Reine. 

Dimos Goudaroulis VIOLONCELO 

Membro da Camerata Aberta da Tom 
Jobim EMESP, Di mos Goudaroulis per
tence a uma geração de instrumentis
tas que transita por estilos musi cais 
diferentes. Colabora com importantes 
músicos e grupos de música erudita e 
popular no mundo. 

Nascido na Grécia, estudou em 
Tessalônica e depois em Paris, com 
Philippe Muller e Reine Flachot. Come
çou a tocar jazz e música improvisada, 
explorando novas possibi li dades e 
criando uma linguagem original para 
o violoncelo. Em 1996 mudou-se para o 
Brasi ledesdeentãosededicaàinterpre
tação historicamente orientada da mú
sica antiga, pesquisando e divulgando o 
repertório do período barroco. Recebeu 
o Prêmio Carlos Gomes (2003) e o Prê
mio Bravo Prime de Cu ltura (2oo8) pela 
gravação das três primeiras suítes 
para violonce lo solo de]. S. Bach. 

Fábio Presgrave VIOLONCELO Ba
charel e mestre pela Jui lli ard School, 
de Nova York, e doutor pela Unicamp, 
estudou com Joel Krosnick e Harvey 
Shapi ro. Apresentou-se com as orques
tras Sinfô nica Brasi leira, Petrobras Sin
fônica, Sinfôn ica da Bahia, Sinfônica de 
Minas Gerais e Camerata Fukuda. 

Registrou em CDs e DVDs os Cho
ras-bis de Villa-Lobos, As quatro estações 
de Piazzolla, e obras de Camargo Guar
nieri, José Siqueira, Rodigo Cicchelli e 
Silvio Ferraz. Integrou o Quarteto Ca
margo Guarnieri, com o qual recebeu 
o Prêmio Carlos Gomes (2oo6). Seu 
violoncelo pode ser ouvido na trilha so
noradofilmeSaldeprata. É professor da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), regente daürquestrade 
Câmara da UFRN, diretor da Escola de 
Música de Macaíba, membro do Conse
lho Diretor da Escola de São Braz e Con
su ltor do Guri Santa Marcelina. 

Lucas Jels VIOLONCELO Já traba
lhou com compos itores como Klaus 
Huber, Helmut Lachenmann, Wolf
gang Rihm, Salvatore Sciarrino e Beat 
Furrer. Estreou concertos escritos por 
Wolfgang Rihm, WalterZimmermann e 
Sebastian Claren, entre outros. Mem
bro fundador do Ensemble Recherche, 
atua no desenvolvimento da música 
contemporânea para orquestra de câ
mara e ensembles. Professor regular 
em diversos conservatórios como Lu 
cerna, Essen, Brno e Lviv, participou 
da fundação, em 2004, do Ensemble 
Academy Freiburg, que oferece cursos 
de música antiga e contemporânea. 
Integra o Ard itti. Entre suas gravações 
recentes destacam-se peças de Bernd 
Alois Zimmermann (Miirchertsuite, Cart
to di sperartza, Impramptu, Alagoarta), 
Beat Furrer (Gaspra) e Sebastian Claren 
(AfterBlirtky Palerma). 
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Marc co,,ey VIOLONCELO Alcançou 
reconhec imento ao vencer o prêmio 
especial pela melhor interpretação de 
Bach e o 1° prêmio na Bach Competition 
de Leipzig (1988). Chamou a atenção de 
Yehudi Menuhin, que o convidou a inte-
grara Trio Tchaikovsky. l------ --------------

Apresentou -se com a Orquestra 
Nacional da França e a Filarmônica da 
Rad io F rance, além das orquestras de 
Liege, Monte Carla, Lille, Nancy, Can
nes e Nice. Atuou com os maestros 
Emmanuel Kri vine, Rafael Frühbeck 
de Burgos, Yutaka Sado, Raymond Le
ppard, Alan Gilbert, Paul McCreesh e 
Asher Fisch. Estudou no Conservató
rio de Paris com Philippe Mu ller, }anos 
Starker e Paul Tortelier. É professor do 
Conservatório de Paris, diretor artístico 
do Festival de Música de Câmara Co l
mare realizamasterclasses pelo mundo. 
Apresenta-se com um raro violonce lo 
Matteo Goffri ller, feito em 1711. 

Matias de Oliveira Pinto VIOLON

CELO Diretor Artístico do Ce lloherbst 
Festival desde 2006, mudou-se para 
a Alemanha aos 18 anos e foi bolsista 
da Fundação Herbert von Karajan. 
Integrou a Academia Filarmônica de 
Berlim e teve aula com Aberhad Finke. 
Estudou na Escola Superior de Mú 
sica de Berlim, onde é professor, e na 
Academia Franz Liszt, em Budapeste. 
Com concertos em toda a Europa, Ja
pão e Corei a, min istra aulas de violon
celo e música de câmara nestes dois 
últimos países e também na Alema
nha, França, Portugal, Bras il e Estados 
Unidos. Realizou gravações para selos 
como Academy, Kreuzberg Records, 
Bella Musica e Hungaraton Classics. 
Redigiu edições especializadas para 
vi oloncelo para a Edition Margaux e 
Neue Musik. É professor na Faculdade 
de Música de Münster e dá aula para 
jovens talentos no Instituto Ju li us 
Stern, de Berlim. 

RobertSuetholz vroLONCELO Natu
ra l de Milwaukee, trabalhou sob orien
tação de George Sopkin. Membro-fun
dador do Quarteto Fine Arts, ao lado 
de Wolfgang Laufer, é, atualm ente, 
violoncelista do mesmo quarteto e do 
Quarteto de Cordas de Tel-Aviv. Teve 
masterclasses comjanos Starker, Isaac 
Stern e Chaim Taub. Em 1997 obteve 
seu mestrado, so b a orientação de 
Hans]0rgen Jensen, na Northwestern 
Un ivers ity de Chicago. Atuou em vá
rias orq uestras internacionais, como a 
Israel Sinfon ietta e a Orquestra Sinfô
nica de Milwaukee. Desde 1985 reside 
no Bras il e fo i spalla dos violonce los da 
OSUSP, OSESP e da Orq uestra da Rá
dio e TV Cultura. É professor de violon
ce lo da USP e integrante do Quarteto 
de Cordas da Cidade de São Paulo. 

Catalin Rotaru coNTRABAI XO Pro
fessor da Universidade do Arizona 
desde 2005, tem mestrado pela Univer
sidade de Illinois. Lecionou nas univer
sidades de Wisconsin-Stevens Point, 
Milli ki n e Illinois, atuando tanto na área 
de jazz quanto nade música erudita. 

Foi spalla dos contrabaixos da Or
questra da Rádio Nacional da Romê
nia, Orquestra Filarmônica de Sibiu, 
Virt uosi Chamber Orchestra e Or
questra Sinfôn ica de Danvi lle, entre 
outras. É co laborador da Orquestra 
Sinfônica de Ópera do Arizona. Rece
beu o 2° prêmio e o prêmio especial 
do júri pe la melhor performance solo 
no Concurso Internacional da Society 
Bass ists. Em 2007, lançou pela Sum
mit Records seu primeiro álbum so lo, 
Bass*ic Cello Notes . Apresenta-se em 
master classes de festivais nos Estados 
Unidos e em países da Ásia, Europa e 
América do Sul. 

---· ..... 



Herbert Mayr CONTR A BAI XO Estu
dou com Ludwig Streicher. Tocou na 
Orquestra Sinfônica da Rádio de Vi e
na Orquestra de Câmara da Europa, 
Or~uestra Sinfônica de Viena, Ópera 
Estatal da Baviera e Filarmônica de 
Vie na, na qual atualmente é spaUa dos 

contrabaixos. Na música de câmara f--------------------
apresenta-se com di versas formações 
e estilos. Entre1992 e 1996foi professor 
da Escola Superior de Música de Vie
na. É frequentemente convidado para 
reali zar seminários, workshops e mas
ter classes em vários países da Eu rapa. 

Sérgio de Oliveira coNTRABAIXO 

In iciou estudos no Conservatório de 
Tatuí com Nicolaus Schevtschenko. 
Em 1983 foi premiado com uma bol
sa para a Academia da Orquestra 
Filarmônica de Berlim para estudar 
com o professor Rainer Zepperitz. 
Apresentou-se sob a regência de ma
estros como Karajan, Abbado, Osawa, 
Giulini, Mutti,]ochum e Previn. Parti 
cipou de gravações sob a regência de 
Karajan, LutoslawskyeG iulini . 

Foi so li sta da OSESP, da Orques
tra Sinfônica do Paraná e da Orques
tra Sinfônica de Brasília Atualmente 
exerce intensa atividade como solista 
e camerista, atuando como contrabai
xista da Banda Sinfônica do Estado 
de São Paulo, Bachiana Filarmônica e 
Orquestra de Câmara Vi lla-Lobos. É 
professor da Tom Jobim EMESP e do 
Instituto Baccarelli . 

Pedro Gadelha CONTRABAIXO Desde 
2008 é contrabaixo solista da OSESP, 
depoi s de passar pela Orquestra de 
Ópera de Frankfurt. Formou-se em 
contrabaixo na USP com o professor 
Henrique Autran Dourado e prosse
guiu os estudos naAleman h a. Integrou 
a Academia da Orquestra Filarmônica 
de Berlim, orientado por Rainer Ze
pperitz e Klaus Stoll, apresentando-se 
sob regência de Abbado, Solti, Ozawa, 
Rattle, Mehta, Barenboim, Menuhin 
e Bou lez. Concluiu pós-graduação na 
Escola Superior de Música de Berlim 
e foi primei ro contrabaixo das orques
tras sinfônicas de Madri, da Galícia e 
da Ópera de Rouen. Colabora com o f---------------------

Ensemble Modern, de Frankfurt, e com 
grupos de música barroca e jazz. É pro
fessordaOrquestra]ovem Nacional da 
Espanha e integra a Camerata Aberta 
da Tom]obim EMESP. 

}akobHCindefTÉCNICADEGRAVAÇÂO 
Produtor de gravações e engenheiro 
de som junto a orquestras como a Fi
larmônica de Berlim, a Gewandhaus 
de Leipzig, a Tonhalle de Zuriqu e e 
a OSESP. Atua ao lado de maestros 
como Yehudi Menuhim, Claudio Ab
bado, Nicolaus Harnoncourt, John 
Nesch ling e Roberto Minczuk, assim 
como solistas de renome como Gidon 
Kremer, Maxim Vengerov, Hélene Gri
maud e Edita Gruberova. 

Realiza proJetos para televisões 
e rádios da Alemanha e Suíça, além 
das gravadoras Sony/BMG, Un iversal, 
EMI e vários selos independentes. Na 
Alemanha, recebeu por duas vezes 
o prêmio Echo Klassik (2002 e 2003). 
Participou do disco Jobim sin.fôn.ico, re
gido por Roberto Minczuk, ganhador 
do Grammy Latino (2004). 
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I GRUPOS 
CONVIDADOS 

Anima - Musica Mundana Humana et Ins
trumentalis Recon hecido como um dos mais con
ceituados grupos musicais brasilei ros, desde 1989, 
o Ani ma t raça um camin ho de interseções entre a 
cu ltura de tradição oral brasileira, que reve la suas 
origens portuguesa, indígena e africana, e a cu ltu
ra eu rope ia medieval, renascentista e barroca. 

Sua música é reflexo das afinidades en t re es
ses un ive rsos e seu repertório passa por vári as 
etapas de co nstrução: int enso t rabalho de pes
quisa musico lógico-histórica e etnomusicológica 
para, posteriormente, segui r uma elaboração co
letiva de arranjos e com posições. Seu novo espe
táculo, Donzela guerreira, trafega entre as frontei
ras da tradição oral bras ileira e a música medieval 
europe ia, o erudito e o popular, o contemporâneo 
e o históri co, o fe min ino e o masculino. 

Banda Sinfônica do Estado Dirigida pelo maes
tro Marcos Sadao Shirakawa, apresenta progra
mação ousada e inovadora, tornando-se alter
nativa ao trad icional circuito da música erud ita. 
Formada por oitenta e cinco instrumentistas, ini
ciou suas atividades em 1989, tendo como objeti
vo a difusão da música de concerto originalmente 
conceb ida para esse t ipo de formação. 

BandaSinfônica]ovem do Estado Fo i criada em 
1993 com o objetivo de oferecer fo rm ação e profis
sionalização musical. Atualmente é l igada à Tom 
Job im EMESP. Sob a regência de Mônica Giardini, 
tem execu t ado arranjos de compos itores con
sagrados e obras originais para Banda Sinfônica. 
Apresentou a ópera Treemonisha, de Scott]opli n, e 
Paulistana- retrato de uma cidade, de Billy Blanco, 
registrada em DVD. Gravou a ópera-rock O rei Ar
thure os cavaleiros da távola redonda, de Rick Wake
man, de quem apresentou ainda Viagem ao centro 
da terra. Dentro de sua intensa programação, o 
grupo recebe frequentemente convidados como 
o maestro húngaro Laszló Márosi e solistas como 
Hector Costita e Naná Vasconcelos . 

Realiza espetáculos como Os reis do riso, com 
o grupo Parlapatões, lançado em DVD; a ópera 
Orfeo, de Monteverdi; Carmina Burana, de Orff; e 
os multimídia5infonia de uma exposição, Luiz Gon
zaga sinfônico e Wolfgang. Gravou vários álbuns, 
entre eles Suíte tropical e Fantasia amazônica. A 
versatilidade da Banda somada às encomendas e 
execuções de obras de compos itores brasileiros 
coloca o grupo ent re os principais organismos 
sin fô nicos da Am érica Latin a. 

- -- ---- - -- ~- -



Camerata Aberta O mais novo grupo de música 
contemporânea erud ita do país, criado pela Tom 
Jobim EMESPem março de 2010, aCamerataAber
ta é composta por dezesseis profissionais de altís
simo níve l, que realizam ensaios mensais preesta
belecidos e apresentações anuais programadas. A 
proposta do grupo é estabelecer o diálogo entre a 
música atual, a música consolidada do século XX 
e a música histórica (do século XIII ao XIX}. Nesse 
objetivo inclui-se também incentivar a estreia de 
obras de compos itores brasileiros. 

Os músicos, selecionados entre os melho
res de São Paulo, são professores da Tom Jobim 
EMESP e instrumentistas que atuam na OSESP, 
Orquestra Municipal de São Paulo e OSUSP, espe
cialistas nas mais modernas técnicas instrumen
tais, tendo vários deles participado de conjuntos 
euro peus de música contemporânea. 

Camerata Antiqua de Curitiba Formada por 
umaorquestrade instrumentos com dezenove mú
sicos e um coro com dezesseis cantores, a Carne
rata Antiqua desenvolve um repertório focado na 
música barroca e contemporânea. Criada em 1974 

pelo regente Roberto de Regi na e pela cravista In
grid Seraphim com o objetivo de pesquisar e inter
pretar a música antiga, ampliou seu trabalho com 
a formação de um grupo a cappeUa a partir de 1982. 

O grupo realizou mais de mil apresentações 
no Brasil e já subiu aos palcos de países da Amé
rica Latina, Europa e dos Estados Unidos. Gravou 
quatorze álbuns, entre eles Versos brasileiros. Atu
almente conta com a direção artística do maestro 
Wagner Polistchuk. 

CamerataFukuda Com vinte anos de existên
cia, a Camerata Fu kuda foi fundada pela violinista 
Elisa Fukuda e por Celso Antunes, seu maestro 
titular. Com quatro álbuns gravados, a Camerata 
recebeu em 1991 o prêmio de Melhor Conjunto Na
cional do Ano da APCA. 

Em 2001, o grupo apresentou-se no Encon
tro das Américas, acompanhando os solistas de 
metais da Filarmônica de Nova York. Em 2002, na 
temporada de concertos da OSESP, na Sala São 
Paulo, apresentou As quatro estações de Vivaldi, 
tendo como solista Eli sa Fukuda. A Camerata 
mantém atividade constante, fazendo concertos 
pelo interior de São Paulo, Brasília, Minas Gerais 
e Rio de janeiro, além de ter presença constante 
no Theatro São Pedro e Teatro Mun icipal de São 
Paulo com renomados regentes e so li stas. 

Coral da Escola da Fundação Brades co de 
Osasco O coral de alunos da Escola da Fundação 
Bradesco de Os asco é formado por oitenta adoles
centes do ensino fundamental e médio que perma
necem no grupo enquanto mantêm víncu lo edu
cacional com a instituição. O grupo é dirigido pe la 
maestrina Sonia Di Morais, e já gravou dois álbuns 
de música popular brasileira. Além de participar 
das atividades do Festival Internacional de Inverno 
de Campos do Jordão, em São Paulo, tradicional
mente se apresenta na inauguração da Árvore de 
Natal da Bradesco Seguros e Previdência, na Lagoa 
Rodrigo de Freitas, no Rio de janeiro, e do Natal da 
Paulista, na Avenida Paulista, em São Paulo. 
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Coro Sinfônico da OSESP Criado em 
2000, tem como objetivo a divulgação 
de obras dà repertório coral de câmara 
e da literatura a cappeUa. Em apresen
tações na Sala São Paulo e em concer
tos por todo o país, o grupo já interpre
tou peças como as Litanies à la Vierge 
No ire de Poulenc, o Réquiem deDu ruflé, 
a Missa a três vozes de César Frank, as 
Zigeunerlieder de Brahms, a Ceremony 
o f Carols de Britten e a Missa deStra
vinsky, além de madrigais e motetos 
de Monteverdi, Gesualdo e Maren
zio, e canções de Debussy, Ravel, 
Mendelssohn-Bartholdy, Schubert e 
Schumann. Desde sua formação sob a 

Coral Infanto-Juvenil Guri Santa 
Marcelina Criado em 2009 como pro
jeto-piloto do programa Guri Santa 
Marcelina, que desenvolve formação 
musical para mais de 7.500 crianças 
e adolescentes em polos nas regiões 
periféricas da cidade de São Paulo, o 
Coral estabeleceu-se em 2010. 

Formado por cinquenta e sete 
crianças e adolescentes entre 10 e 18 

anos, selecionados entre todos os alu
nos do programa, desenvolve a forma
ção específica desses estudantes no 
canto com repertório bastante diver
sificado. Com ensaios semanais aos 
sábados, o Coral é uma intensificação 
da formação que esses alunos recebem 
nos polos. Tem como regente titular 
Giuliana Frozoni, como regente assis
tente tem Rodolfo ]onasson e na prepa
ração vocal, Teresa Longatto. 

direção de Naomi Munakata, o grupo l---------------- ---
apresenta-se regularmente dentro da 
temporada de concertos da Orquestra 
e como parte integrante do Coro da 
OSESP. Recebeu o Prêmio Carlos Go
mes de Melhor Coral (1999 e 2001). 

Coral Jovem do Estado Criado em 
1979 durante o 10° Festival de Inverno 
de Campos do ]ordão, é um coro-escola 
semi profissional com repertório eru
dito, formado por jovens entre 18 e 35 
anos. Possui a característica de atrair 
talentos e contribuir para transfor
má-los em profissionais de alto nível. 

Ao longo de mais de trinta anos 
de atividades, esteve sob a regência 
de Bruno Wyzuj, Jonas Christensen, 
Diogo Pacheco, Victor Gabriel, Mar
cos Leite,] uan Serrano, Martha Herr e 
José Ferraz de Toledo. Desde 2005 tem 
como diretora artística e regente titu
lar Naomi Munakata e como regente 
assistente, Nibaldo Araneda. Muitos 
dos jovens que passaram pelo Coral 
integram os mais importantes corais 
do estado como o Coro da OSESP, Co
ral Líri co e o Coral Paulistano do Teatro 
Municipal de São Paulo. 

. . -· ------~---



Grupos de Câmara da OSESP A Or
questra Sinfônica do Estado de São 
Paulo(OSESP) conta com uma seleção 
de músicos preparados para enfrentar 
o desafio de tocar uma quantidade va
riada de repertórios e estilos, incluindo 
o vasto conjunto de obras escritas para 
grupos de câmara. Para que todos os 
músicos da OSESP pudessem demons
trar seu potencial artístico, definiu-se 
que a cada nova apresentação seriam 
formados novos grupos. Dessa forma, 
os músicos se revezam em estilos que 
abrangem a mais completa variedade 
de formações de câmara, atendendo a 
demanda de um repertório específico, 
repleto de nuances e peculiaridades. 

Orquestra de Metais Lyra Tatuí 
Fundada em 2002 pelos professores 
Adalto Soares e Silvia Zambonini Soa
res, a Orquestra de Metais Lyra Tatuí 
surpreende pela forma inesperada e 
pela instigante harmonia entre ale
veza e o vigo r, caracterizados em suas 
criativas apresentações. 

A busca constante pela qualidade 
técnica elevada trouxe como resulta
do muitas conquistas que vão desde 
títulos em competições, nacionais e 
internacionais, até a participação em 
apresentações por todo o país. Em 
2008 e 2009 realizou turnê na a Ale
manha a convite da Associação Mu
sical de Karlsruhe e do Festival]unger 
Künstler Bayreuth. Em 2010, estará em 
excursão pela Europa, destacando-se 
a apresentação no tradicional festi val 
Certamen Internacional de Bandas 
de Música "Ciudad de Valencia". 

Orquestra Experimental de Reper
tório (OER) Criada em 1990 pelo seu 
regente titular, maestro Jamil Maluf, 
tem por objetivo a formação de profis
sionais da mais alta qualidade e a in
tegração ao instrumental sinfônico de 
instrumentos representativos ligados 
à nova tecnologia. Busca o reflexo, o 
estimulo à criação musical e a difusão 
de um repertório abrangente e diver
sificado que mostre o extenso alcance 
da arte sinfônica de qualidade. 

Suas várias séries de concertos 
com grandes nomes da música erudi
ta nacional e internacional, bem como 
estrelas da MPB, e suas montagens 
de óperas, balés e gravações para te
levisão compõem uma programação 
que tem conquistado público e crítica. 
Recebeu o Prêmio Carlos Gomes (1997) 

como destaque de música erudita. 

V> 
o 
o 
<i 
o 

> z 
o 
u 
V> 
o 
a. 
::J 
a: 

"' 

169 



a( 
' ..... . .. :,...,. ' ,., -~, \•~ ~' l.r. A"~• I' ._ ill'>t r. - ;. ·-·u t . ;$;9: .J ... ~ .. ~.;;;. 

~-r ~ .··"' . :r ' 
!l· ' ' . -. . f· - 1\ r .. 

" ' .,. lt-
~ .ll...-

D 

170 

Orquestra Filarmônica de Minas 
Gerais Desde sua a criação, em 2008, 
a Filarmônica de Minas Gerais prima 
pela excelência artística e pela qua
lid ade de sua programação. Sob re
gência e direção artística do maestro 
Fabio Mechetti, que venceu o Prêmio 
Carlos Gomes (2009) pelos trabalhos 
à frente da orquestra, conquistou 
grand e reconhecimento do público, 
da crítica especializada e do meio ar
tístico. Formada por instrumentistas 
de diversas partes do Brasil e do mun
do, Já contou com a apresentação de 
solistas como Arnaldo Cohen, Antonio 
Meneses, CristinaOrtiz, Eliane Coelho 
e Shlomo Mintz. A Filarmônica conta 
com programas como os Concertos 
para a]uventude, Clássicos no Parque 
e Concertos Didáticos, além de turnês 
no interior e fora de Minas Gerais. 

Orquestra]azz Sinfônica Com tem
porada regular no Auditório Ibira
puera, em São Paulo, e concertos 
pelo interior do estado, a Jazz Sin
fônica firma-se no cenário nacional 
como importante grupo de união do 
universo popular co m a formação 
orquestra l. O grupo foi criado em 
1990, a partir da ideia do composi to r 
Arrigo Barnabé de dar tratamento 
sinfônico à música popular. Convidou 
então o maestro Cyro Pereira e o com
positor Eduardo Gud in para dar início 
ao trabalho. A cada concerto criam-se 
novos arranjos, visando a um arquivo 
de partituras que conta a história da 
música brasileira. Com direção artís
tica de João Maurício Galindo, o reper
tório da orquestra já soma mais de mil 
com posições e arranjos. 

Orquestra jovem do Estado Forma
da por setenta músicos e ligada à Tom 
Jobim EMESP, a Orquestra Jovem do 
Estado é uma das raras orquestras 
brasileiras dedicadas à experimen
tação musical para estudantes. Sob 
direção do maestro João Maurício 
Galindo, o grupo oferece aos jovens 
uma experiência fundamental para a 
formação musical. 

Fundada em 1979, representou o 
Brasil no 2° Encontro Latino-America
no de OrquestrasJuvenis, realizado na 
Argentina, e foi responsável por apre
sentações brasileiras de primeiras au
dições de obras de Dvorák e Handel. 
Atualmente tem-se apresentado com 
so listas de renome como Antonio Del 
Claro, Cláudio Cruz, Gilberto Tinetti, 
Marcelo Jaffé, Gretchen Miller, Adélia 
Issa e Céli ne Imbert, entre outros. 



--~-----·---- ~--

Orquestra]ovem Tom]obim Forma
da por cinquenta músicos bolsistas, 
tem como proposta o resgate de obras 
t radicionais de grandes compositores 
brasileiros, com especial dedicação à 
obra de Tom Jobim e à pesquisa e ex
perimentação musical. Sua formação 
alia as sonoridades e a expressividade 
da orquestra sinfônica com naipes de 
cordas, madeiras e metais, com a força 
e o balanço da seção rítmica formada 
por piano, contrabaixo elétrico, gui
tarra, bateria e percussão. A Orques
tra se apresenta com frequência com 
artistas de diferentes estilos da MPB, 
entre os quais estão Elza Soares, Pau
la Lima, Chi co Pinheiro, Qu inteto em 
Branco e Preto, Germano Mathias, Do
minguinhos, Claudette Soares, Alaíde 
Costa, Johnny Alf, Nelson Ayres, He
raldo do Monte, Arismar do Espírito 
Santo, Maurício Einhorn, Arrigo Bar
nabé e Zimbo Trio. 

Orquestra Sinfônica da Universi
dade de São Paulo (OSUSP) Funda
da em 1975, teve como primeiro maes
tro o compos itor Camargo Guarn ieri, 
suced ido pelo maestro Ronaldo Bolog
na. Em 2003, criou o Concurso Nacional 
de Composição Camargo Guarnieri, 
com o propósito de incentivar a produ
ção de jovens compositores brasileiros. 

De 2002 a 2008, esteve sob a re
gência e direção artística do maestro 
Carlos Moreno e, desde 2009, tem a 
maestrina Lígia Amadio como regen
te. Recebeu o prêmio Carlos Gomes 
de Melh or Orquestra do Ano (2oo6). 
Sua marca é a interpretação de ci
clos sinfônicos completos, tais como 
as sinfonias de Beethoven, Brahms, 
Tchaikovsky e Schumann, os Choros 
de Guarnieri e os Poemas sin.fôn.icos de 
Rimsky-Korsakov. Em 2008 realizou o 
c i elo completo das Bachian.as brasileiras 
de Villa-Lobos. 

Orquestra Sinfônica de Santo An
dré (OSSA) O ponto de partida para 
a criação da OSSA foi um concurso, 
realizado em 1987, que teve como ven
cedor o maestro Flavio Florence, que 
comandou a Orquestra por mais de 
vinte anos, até o seu falecimento em 
2008. A OSSA transita por MPB, teatro 
e dança, em propostas que envolve
ram artistas como Antônio Fagundes, 
Sérgio Mamberti, Ana Botafogo, Ro
berto Sion e Hermeto Paschoal. 

Atualmente sob a regência e di
reção artística do maestro Carlos 
Moreno, contou com as participações 
solistas de Nelson Freire, Arnaldo 
Cohen, Marcelo Bratke, ]ean-Louis 
Steuerman, Cláudio Cruz, Antônio 
Meneses, Antonio Del Claro, Antô
nio Carlos Carrasq uei r a e Fernando 
Portari. Sua programação educac io
nal já atendeu milhares de crianças 
que conheceram os instrumentos, 
o repertório e o funcionamento de 
uma orquestra. 
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Orquestra Sinfônica de Sergipe 
(ORSSE) Criada na década de 1980, 
a ORSSE é um dos mais import antes 
grupos orquestrais da região Nordes
te. Sed iada no Teatro Tobias Barreto, 
importan te patrimônio cultural, tem 
como d iretor artís ti co e regente o 
maestro Guilherme Mannis, que vem 
desenvolvendo intenso trabalho de 
capacitação dos músicos e intercâm
bio com so listas e regentes. 

Já se apresentaram à frente da 
orquestra Roberto Tibiriçá, Roberto 
Duarte, Abel Rocha, Carlos Moreno, 
Amaral Vieira, Franc is Him e, Regina 
Ele na Mesquita, José Luís de Aqu ino, 
Emm an uele Baldin i, Dan iel Guedes, 
Wagner Tiso, Laszlo Mezó, Eduardo 
Monteiro, M ichel Legrand e Johannes 
Gramsch. A ORSS E desenvolve proje
tos como Sinfonia do Saber, voltado às 
escolas púb licas, Domingo no Parque, 
Concertos no Interior e Difusão da Mú
sica Brasileira e Contemporânea. 

OrquestraSinfônicaBrasileira(OSB) 
A OSB foi pione ira em diversos aspec
tos da música nacional. Foi, por exem
plo, a primeira orq uestra a real izar 
tu rn ês, apresentações ao ar li vre, con
certos de formação de plate iae aexcur
sionar pelo exterior. Fundada em 1940 
pelo maestro José Siq ueira, a OSB se 
co nsolidou como patrim ônio brasilei
ro, revelando talentos como os pianis
tasArthur Moreira limae Nelson Freire 
e o vio linista Henrique Morelenbaum. 
Também reali za um intenso programa 
de formação com destaque para o con
curso Jovens So listas, que já revelou, 
por exemplo, a pianista Crist ina Ortiz. 

Desde 2005, Roberto Minczuk é 
o regente titu lar e diretor artístico, 
função já exercida ao longo do tempo 
pelos maestros Lam berto Bauzi, Alceu 
Bocchino, Eleazar de Carvalho, Isaac 
Karabtchevs ky, Roberto Tibiriçá e 
Yeruham Scharovsky. 

Orquestra Sinfônica do Conserva
tório de Tatuí Em 1985, professores 
de in strumentos de cordas do Con
servat óri o Dramático e Musical Dr. 
Carlos de Campos (CDMCC), de Tatuí, 
reuniram -se para, jun tamente com 
alunos e músicos amadores, fazer 
música em conjunto, resgatando uma 
ant iga tradição da cidade- tradição 
que cu lminou na criação do próprio 
Conservatório, respeitada instituição 
cu ltural do país. 

Com o tempo, o grupo denomina
do Camerata de Cordas CDMCC fo i se 
ampliando até que em 1998, depois de 
se chamar Orquestra de Cordas Semi
profissional do CDMCC, Orquestra Sin
fônica de Tatuí e Orquestra Sinfônica 
Pau lista, foi oficializada como um gru
po estável. Em 2009, o grupo passou a 
ser denom inado Orquestra Sinfôni ca 
do Conservatório de Tatuí. 



Orquestra Sinfônica Juvenil da 
Bahia (Neojibá) Fundada pelo 
pianista e maestro Ricardo Castro, 
é a pri ncipal orquestra dos Núcleos 
Estaduais de Orquestras Juvenis e 
Infantis da Bahia (Neojibá), que tem 
como objetivo promover a integração 
social por meio da prática arques- 1----
t ral. Inspirada no Sistema Nacional 
das Orquest ras Juvenis e Infantis da 
Venez uela (Fesnojiv), o programa 
oferece uma rotina contínua e diária 
de estudos. Composta por cem inte
grantes, de 12 a 25 anos de idade, tem 
realizado diversas apresentações pú
blicas no Brasi l sob a monitoria de re
gentes e solistas de renome interna
cional. Realizou turnê nas principais 
cap itais do Nordeste e participou de 
intercâmbio com o Fesnojiv em Ca
racas. Em julho, realiza sua primeira 
turnê internacional, com apresenta
ções em Londres e Lisboa. 

Orquestra Sinfônica Municipal 
de São Paulo (OSM) Corpo estável 
do Teatro Municipal de São Paulo, ao 
longo de seus mais de cinquentaanos, 
a OSM participou da estreia mundial 
de diversas obras regidas por seus 
próprios autores, tais como Camar
go Guarnieri, Souza Lima, Krzysztof 
Penderecki e John Cage. Incontáveis 
foram os regentes e solistas, brasilei
ros e estrangeiros, que se apresenta
ram com a OSM: Villa-Lobos, Arman
do Belardi, Zacharias Autuori, Eleazar 
de Carvalho, Mstislav Rostropovitch, 
Michael Tippet, Diogo Pacheco, Yoel 
Levi, Georg Schmi:ihe, Karl Martin e 
Isaac Karabtchevsky, ao lado de so
listas como Ruggero Ricci, Magda 
Tagliaferro, Guio mar Novaes, Gilberto 
Tinetti, Jacques Klein, Nelson Freire, 
Yara Bernette, Andrzej Ratusinski e 
Boris Belkin . Em 2004, aOSM recebeu 
o Prêmio Carlos Gomes. 

Q.uarteto de Cordas OSESP A parti r 
da ide ia de reunir os spallas e dois ou
tros chefes de naipe da Orquestra, o 
Quarteto de Cordas OSESP pretende 
difundir o grande repertório existente 
para essa formação. Os músicos tra
zem uma intensa atividade camerísti
ca. A tradição que Emmanuele Baldini 
herdou do legendário Quartetto Ita
liano (cujo violoncelista Franco Rossi 
e violista Piero Farulli foram, por mui 
tos anos, seus professores) soma-se 
à escola camerística alemã, de onde 
provém Johannes Gramsch . A eles, 
unem -se um dos maiores talentos 
violinísticos brasileiros, Davi Graton, 
e o violista canadense Peter Pas, que 
também integra o Quarteto Parti na ri. 

São Paulo Cia. de Dança Criada em 
2008 pelo governo do estado de São 
Paulo com o objetivo de ampliar a 
produção artística e educativa, con
ta com a direção de Iracity Cardoso e 
Inês Bogéa. Seu repertório contem
pla remontagens de obras clássicas e 
modernas como Les Noces, de Bronis
lava Nijinska, e Seren.ade, de George 
Balanchine, além de peças inéditas, 
criadas especificamente para o corpo 
de bailarinos como Polfgon.o de Alessio 
Silvestrin, En.treato, de Paulo Caldas, 
Gn.awa, de Nacho Duato, e Bailo, de 
Ricardo.Scheir 

Suas atividades se completam 
com ações educativas, de formação de 
plateia, do acesso à dança, preserva
ção e divulgação de sua história. 
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I ARTISTAS 
CONVIDADOS 

ALmeida Prado PALESTRA Iniciou 
seus estudos musicais com Lourdes 
Joppert, Maria José Olive ira e com o 
maestro Italiano Taba ri n. Estudou 
com Dinorá de Carvalho, Camargo 
Guarnieri e Osvaldo Lacerda e de
pois, em Paris, com Olivier Messiaen, 
Nadia Boulanger e Annette Dieudo
née. Foi professor do Departamento 
de Mús ica da UNICAMP e diretor 
do Instituto de Artes. Seu catálogo 
é composto por aproximadamente 
quatrocentas obras . Em 2005, foi o 
compositor residente do 36° Festival 
Internacional de Inverno de Campos 
do Jordão. Pertence à Academia Cam
pineira de Música, a Academia Brasi
leira de Música e a Fondation Nadia 
et Lili Bou langer (Paris). Atualmente 
realiza o programa Kaleidoscópio, 
sobre música contemporânea, na Rá
dio Cultura FM de São Paulo. 

ALex J<Lein REGÊNCIA Iniciou os es
tudos aos 9 anos. Estudou no Con
servatório de Oberlin com ]ames 
Caldwell e venceu vários prêmios 
internacionais, como o Concurso 
Internacional Lucarelli de Oboé e a 
Competição Internacional de De
sempenho Musical de Gênova, sen
do o único oboísta a vencê-la desde 
Heinz Holliger, três décadas antes. 

Foi primeiro oboísta da Sinfonia 
de Chicago e atuou como solista com 
as orquestras de Filadélfia, de la Suis
se Romande e Sinfonieta de Chicago. 
Venceu o Grammy (2002) na categoria 
instrumentista clássico, com uma gra
vação de Concerto para oboé e pequena 
orquestra, de Richard Strauss. Deixou 
a Orquestra de Chicago em 2004, por 
conta da distonia focal, distúrbio neu
rológico qu e interfere nos mov imen
tos de sua mão. Desde então dedica-se 
à regência, ao ensino e a performances 
como soli sta. 

Carlos J<almar REGÊNCIA Atual
mente é diretor musical da Orquestra 
Sinfônica de Oregon e do Grant Park 
Musicde Chicago. Nasceu no Uruguai 
e estudou regência com Karl Órsterrei
cher no Consevatório de Viena. Ven
ceu o Hans Swarowsky Conductiong 
Competit ion de Viena (1984). Entre 
1987 e 1991, regeu a Orquestra Sinfôni
ca de Hamburgo e, nasequência, entre 
1991 e 1995, a Filarmônica de Stuttgart. 
De 1996 a 2000, foi diretor musical da 
Anhaltishers Theater em Dessau, na 
Alemanha. Já esteve à frente das mais 
importantes orquestras do mundo. 

Gravou pelo selo Cedille sete ál
buns com a Orquestra do Festival de 
Grand Park com obras de Barber, Ber
lioz, Ravel e Britten. 



Carlos Moreno REGÊNCIA Diretor 
artístico e regente titular da Orquestra 
Sinfônica de Santo André, comandou a 
OSUSP entre 2002 e 2008. Foi violinis
ta das orquestras do Theatro Munici
pal do Rio de janeiro, Petrobras Sinfô
nica e Sinfônica Nacional. Estudou na 
Esco la Superior de Música de Zurique 
sob a orientação de]ohannes Schlae
fli. Venceu o 5° Concurso Latino-Ame
ricano para Regentes da OSUSP (1998) 

FrankShipway REGÊNCIA O Britâni
co Frank Shipway foi assistente pesso
al de Lorin Maazel na Ópera de Berlim, 
além de regente convidado da Orques
tra Sinfônica da Rádio da Dinamarca e 
da Filarmônica Real de Flanders na Bél
gica. Em 1990, realizou uma turnê pela 
Alemanha, França e Bélgica com a Fi
larmônica de Turku. Em 1991, formou a 
nova Sinfônica Nacional da RAI na Itá
lia. Foi diretor artístico e regente titular 
da Orquestra Filarmônica BRT de Bru
xelas e dirigiu orquestras como Philhar
monia, Royal Philharmonic, Nacional 
da Bélgica, entre outras. É professor no 
Conservatório Real de Música de Bru
xelas e participa de júris de concursos 
internacionais como o Nikolai Malko e 
o Arturo Toscanini. Trabalhou nas ópe
ras Nacional Inglesa, Glyndebourne 
Festival, na Real de Copenhagen e no 
Teatro Nacional em Mannheim. 

e recebeu o Prêmio Carlos Gomes 1-------------------

(2003 e 2006). Regeu orquestras como 
as sinfônicas do Estado de São Paulo, 
de Porto Alegre, Brasi leira, de Ma
naus, de Minas Gerais, de Campinas, 
Sinfô nica Nacional, Petrobras Sinfô
nica, além de orquestras nos Estados 
Unidos, Suíça e Japão. É também ma
estro titular da orquestra Filarmônica 
de São Bernardo do Campo. 

Fabio Mechetti REGÊNCIA Regente 
titular e diretor musical da Orquestra 
Filarmônica de Minas Gerais desde 
sua criação, em 2008. É também re
gente e diretor artístico da Orquestra 
Sinfônica de]acksonville, nos Estados 
Unidos. Foi residente da Orquestra 
Sinfônica de San Diego e t itular das 
orquestras sinfônicas de Syracuse e 
de Spokane, da qual é, atualmente, 
regente emérito. 

Na Orquestra Sinfônica Nacional 
de Washington foi regente associado 
de Mstislav Rostropovich. Foi vence
dor do Concurso Internacional de Re
gência Nicolai Malko, na Dinamarca, 
e atua regularmente na Escandiná
via. No Brasil, foi convidado a dirigir a 
OSESP, a Orquestra Sinfônica Brasilei
ra, as sinfônicas de Minas Gerais, Bra
sília e Porto Alegre, e as municipais de 
São Pau lo e do Rio de janeiro. Venceu o 
Prêmio Carlos Gomes (2oo8). 
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Ricardo Castro REGÊNCIA Diretor fundador do 
Núcleos Estaduais de Orq uestras Juvenis e Infan
tis da Bahia (Neojibá), é também diretor artístico 
da Orquestra Si nfônica da Bahia. Estudou piano 
com Esth er Cardoso, em Sa lvador, e cont inuou 
seus estudos no Conservatório Superior de Música 
de Genebra, com classes de piano e regência, onde 
recebeu o Premier Pri x de Virtuosité avec Distinc
t ion et Félicitations du Ju ry. Conquistou prêmios 
internacionais, destacando-se o primeiro lugar no 
Leeds Internacional Piano Competition, na Ingla
terra, sendo o primeiro vencedor latino-americano 
da competição. Gravou um álbum duplo pelo se lo 
Deutsche Grammoph on co m a pianista Mari a 
João Pires e doi s álbuns com obras de Robert 
Schumman, Antonín Dvo rak e Henrique Oswald 
com o Quarteto de Cordas da OSESP. É professor 
da Haute Éco le de Musique de Lausanne, Suíça. 

Giuliana Frozoni REGÊNCIA Gestora do progra
ma Guri Santa Marcelina, é bachare l em regênc ia 
pela UNESP e mestranda em Ciências da Religião 
na PUC-SP. Atuo u como regente ass istente do 
Coral da PUC-SP (Cuca) e do Coral da Universi
dade Cidade de São Paulo (UNICID). Atualmente 
é regente do Coral Infanto-Juvenil do Guri Santa 
Marceli na e dirige o Coral OAB Penha. 

GuilhermeMannis REGÊNCIA É diretor artístico 
e regente titu lar da Orquestra Sinfôn ica de Sergi
pe desde 2006. Bacharel e mestre em mús ica pela 
UNESP, esteve à frente de importantes grupos 
orquestrais como a OS ESP, Sinfônica do Teatro 
Nacional de Brasíli a, Sinfônica de Ribeirão Preto, 
Orquestra da Rádio e Televisão Cu ltura, Sinfôni
ca de Santo André, Sinfônica da Univers idade de 
Londrina, Orquestra Sinfônica da UNICAMP, Pe
trobras Sinfônica e a Orquestra Sinfônica Carlos 
Chávez. Teve como principal professor o maestro 
John Neschling e part icipou de cursos com Kurt 
Masur eJorma Panula. Foi ve ncedor do I Concu r
so Jovens Regentes e Solistas Eleazar de Carvalho 
(2002). Participou de diversos festivais. 

Jamil Maluf REGÊNCIA Diretor artístico e regen
te titular da Orq uestra Experimental de Repertó
rio, foi regente titular das sinfôn icas do Conser
vató ri o de Tatuí, Jovem Municipal e do Paraná. 
Estudou na Alemanha com Francis Travis, Clau
dio Santoro e Klaus Huber. Foi aluno também do 
maestro Sergiu Ce lib idache e graduou-se em re
gência orquestral, sob a orientação de Martin Ste
phani, na Escola Superior de Música de Detmold. 

Recebeu prêm ios como o da Ordem dos Músi
cos do Brasi l (1985), APCA por quatro vezes, Prêmio 
Carlos Gomes (1996) e o Prêmio Maestro Eleazarde 
Carvalho (1997). Por suas composições para teatro 
foi premiado pela APETESP pe la peça Espias, pela 
APCA por Ima,go e pe la Panamco por A mão. 



_ _.--=--'-'~--- ----

João Maurício Galindo REGÊNCIA Dirige a Or
questra Jovem do Estado, ten do atuado como 
regente assistente da Orquestra Filarmônica da 
Amazôn ia. Foi ele ito regente pelos músicos da 
OrquestraJazz Sinfônica, única no gênero no Bra
sil, que atua na tênue fronteira da música popular 
e erud ita. Respeitado regente e grande educador, 
Gali ndo utiliza-se de sua habilidade de comunica
ção para formar e esclarecer plateias e estud an
tes quanto ao mundo da música orquestral. De
senvo lve vários projetos nesse sentido: preparou 
grupos de estudantes no Centro Experim ental de 
Música do SESC-SP, foi cofundador e regente da 
Orquestra de Violoncelos de São Paulo e partici
pou de várias ed ições do Festival Internacional de 
Inve rno de Campos do Jordão como regente da 
Orq uestra do Festival. 

LíBia Amadio REGÊNCIA É diretora artística e 
regente t itular da Orquestra Sinfônica da Un iver
sidade de São Paulo- OSUSP. Reali zou o bachare
lado em música com habi li tação em regência e o 
mestrado em artes na UNICAMP. Teve como pro
fessores Henrique Grego ri, Eleazar de Carvalho, 
Almeida Prado, Alexander Politchuk, Kurt Masur 
e Si r Edward Downes, entre outros. 

Premiada no Concurso Internacional de Tó
quio (1997) e no li Concurso Latino-Americano 
para Regentes de Orquestra em Santiago do Chi le 
(1998), recebeu o prêmio de Melhor Regente do 
Ano pela APCA (2om). Atuou como regente titular 
e diretora artística da Orquestra Sinfônica Nacio
nal e como regente titular da Orquestra Sinfônica 
da Unive rsidade Nacional de Cuyo, Argentina. 

Marcos Sadao Shirakawa REGÊNCIA Regente 
Titular da Banda Sinfôn ica do Estado de São Pau
lo, graduou-se em trombone pela USP. Estudou 
teoria e instrumento no Conservatório Dramático 
e Musical de São Pau lo e no Conservatório Musi
cal Brooklin Paulista, além de frequentar au las de 
regência de Carlos Moreno. 

Mônica Giardini REGÊNCIA Regente titular da 
BandaSinfônicaJovem do Estado desde1993, Mô
nica Giardini lecionou artes musicais na Unive r
sid ade Mackenzie e prática de orquestra na Tom 
Jobim EMESP. Foi regente da Banda Marcial Mu
nicipal de Arujá e participou da produção musical 
do espet áculo Três tenores, transmitido pela TV 
brasi leira em 2000. Bachare l em violão e pedago
gia plena, estudou regência orquestral e de banda 
com os maestros Osvaldo Lupi, Willian Nichols e 
Eleazar de Carvalho, entre outros. Aperfe içoou-se 
em fest ivais de música como o de Cu ritiba, da Ba
chakademie de Stuttgart e o Festival Internacio
nal de Inverno de Campos do Jordão. Atualmente 
real iza doutorado pela USP, unive rsid ade pela 
qual é mestre em musico logia. 

Em 2005 atuou como regente convidado da I 
Conferência de Bandas Sinfônicas da África do Sul 
e foi regente assistente da Banda SinfônicaJovem 
do Estado de São Pau lo. Atuou como 1° trombone 
da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e da 
Orquestra Repertório Experimental. Atualmente 
é professor da Tom Jobim EMESP e diretor do pro
grama Banda Esco la de Cubatão. 
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Naomi Munakata REGÊNciA Coor
denadora do Coral Jove m do Estado, 
diretora e professora da Escola Mu
nicipal de Música de São Paulo, dire
tora e regente dos coros da OSESP e 
professora da Faam, Naomi estudou 
violi no e harpa e foi instrumentista 1-----------------------
da Orquestra Jovem Municipal de São 
Paulo. Ve ncedora do prêmio da APCA, 
estudou com o maestro HansJoachim 
Koellreutter e formou-se em compo
sição e regência com Roberto Schnor
renberg. Em 1986, aperfe içoou-se na 
Universidade de Tóquio e, em 1991, 
laureada com bolsa da Fundação Vi
tae, estudou na Suécia com o maestro 
Eric Ericson . Foi regente ass istente do 
Coral Paulistano, presidente da Asso
ciação Paulista de Regentes Corais e 
regente convidada da Camerata Ant i
quadeCuritiba. 

NibaldoAraneda REGÊNCIA Forma
do pela UNESP, aperfeiçoou a voz com 
os cantores líricos Francisco Campos 
Neto, Caio Ferraz, Luis Tenaglia e So
fia Mukhametova. Estudou na Esco
la Livre de Música, atual Tom Jobim 
EMESP e na Escola Municipal de 
Música de São Paulo . Aprimorou-se 
nos festivais de Londrina, Curitiba 
e Campos do Jordão e em diversos 
cursos de regência com renomados 
maestros como Alberto Cun ha, Victor 
Gabrie l, Samuel Kerr, Naomi Munaka
ta e Martin Schimidt. 

Integrou a equipe de Orientado
res de Técn ica Vocal do Coral da USP e, 
como regente, ficou à frente do Coral do 
Metrô de São Paulo. Regeu, ainda, o gru
po Comocanto, o Coral do Clube Paulis
tano e o Coral da Sociedade Harmonia 
de Tênis. É cantor e monitor do Coral da 
OSESP desde a sua fundação, em 1994 

Roberto Minczuk REGÊNCIA Diretor 
artístico e regente titular da Orquestra 
Sinfônica Brasileira e da Filarmônica de 
Calgary e diretor artístico do Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro. Foi diretor 
artístico adjunto e regente associado 
da OSESP, da Sinfôn ica de Ribeirão Pre
to e regentetitulardaSinfônicada Un B. 
Já regeu as filarmônicas de Nova York, 
Los Ange les, Israel, Londres, Hallé e 
Roterdã e as orquestras da Filadélfia, 
de Lion, da França, da Bélgica e de Bar
celona, entre outras. 

Recebeu o Grammy Latino pelo ál
bum Jobim sinfônico, o Emmy, o Prêmio 
Carlos Gomes, o APCA como Melhor 
Regente e o Prêmio TIM. Com a Filar
mônica de Londres gravou obras de 
Rave l, Piazzolla, Martin e Tomas i; com 
a OSESP, álbuns com a integral das Ba
chianas brasileiras e danças brasileiras, 
além de quatro álbuns com a Orques
tra do Festival de Campos do Jordão. 



Roberto Sion REGÊNCIA Saxofonis
ta, flautista, clarinetista, composi
to r, arranjado r e maestro, introduziu 
elementos do jazz e da música brasi
leira na orquest ração sinfôn ica, em 
um estilo que se tornou sua marca 
registrada. Aos s anos iniciou-se no 
piano e aos 8, no saxofone e no clari-

. nete . Estudou na Berklee College of 
Mu sic, aperfeiçoou-se no saxofone 
com Joseph Viola, Ryo Noda, Lee Ko
nitz e Joe Allard e estudou análise e 
composição com Damiano Cozze lla, 
Olivier Toni, Willy Correa de Oliveira e 
H.]. Koellreu tter. Gravou sete álbun s 
e apresentou-se como solista em di
versos países da Europa, além de nos 
Estados Unidos,]apão e Israel. Desde 
1998 é professor da Tom Jobim EMESP 
e, mais recentemente, regente titular 
da OrquestraJovem Tom Jobim. 

Roberto Victorio REGÊNCIA Mestre 
em composição pela Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutor 
em etnom usico logia pela UNIRIO, 
Roberto Victór io atuou como rege n
te da Orquestra de Câmara do Rio de 
Janeiro, da Orquestra Sinfônica da 
Universidade Federal de Mato Grosso 
e do Grupo Música Nova da UFRJ, Ide-
alizador das Bienais de Música Brasi -

Rodrigo de Carvalho RE GÊNCI A Re
gente titular da Orq ues t ra Sin fô ni ca 
Municipal de São Paulo, começou os 
estudos mu sicais no Co nservató ri o 
de Tatuí. Recebeu diplomasumma cum 
laude pelaAcademiade Música Ferenc 
Lisztde Budapeste, onde estudou com 
Ervin Lukács. Concluiu a pós-gradua
ção com Leopold Hager na Universi
dade de Música de Viena. Participou 
de master classes com maestros como 
Jorma Panula, Neeme Jarvi, Bernard 
Haitink, Rudolf Barshai e Kurt Masur. 

Regente associado da Orquestra 
Sinfônica de Szombathely, na Hun
gria, apresentou -se na Alemanha, 
Áustria, França, Itália, Espanha, Di
namarca, Hungria, Canadá, Estados 
Unidos, México, Paraguai e Bras il. 
Atualmente é t itular da Orquestra Sin
fônica do Conservatório de Tatu í . 

Teca Alencar EDUcAçÃo MUSICAL 

Doutora e mestre em Comun icação e 
Semiótica pela PUC-SP, Bacharel em 
Piano e Licenciada em Educação Ar
tística, com Habilitação em Música, 
é docente e pesquisadora no Depar
tamento de Música da USP. Trabalha 
com educação musical há mais de 
três décadas, atuando em diversas 
instituições de ensino, da educação 
infanti l aos cursos superiores de Pe
dagogia, Música e Educação Artística. 
Fundou, em 1984, a TECA Oficina de 
Música (SP). Representante brasileira 
do Fladem- Fórum Lati no-Americano 
de Educação Musical-, in tegra, tam
bém, o Comitê Acadêmico do Movi
mento Latino-Americano e Caribenho 
da Canção Infantil. 

leira Contemporânea de Mato Grosso 1------------------------

é, também, regente, diretor musical e 
instrumentista do Sextante, grupo de 
câmara que trabalha exclusivamen-
te com a produção musical brasileira 
co ntemporânea. Atualmente é pro-
fessor de graduação e mestrado na 
Univers idade Federal de Mato Grosso. 
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Wagner Polistchuk REGÊNCIA Di
retor artístico da Camerata Antiqua 
de Curitiba, foi regente adjunto da 
Orquestra Sinfônica de Santo André e 
diretor artístico e regente da Orques
tra Sinfônica de Londrina. Tem-se 
apresentado à frente de importantes 
orquestras como a OSESP, as sinfôni
cas do Teatro Municipal de São Paulo, 
da USP, do Teatro Nacional de Brasília, 
a Amazonas Filarmônica e também 
a Sinfônica de Mendoza, a Sinfônica 
Nacional de Lima e a Hermitage Or
chester. Desde 1985 ocupa a posição 
de trombone solo na OSESP. 

Estudou regência com o maestro 
Ele azar de Carvalho e destacou-se em 
importantes concursos. Dá especial 
atenção ao repertório contemporâneo 
e estreou, no Brasil, obras de ]ames 
MacMi llan, John Adams, Boris Tchai
kovsky, Gerald Finzi e Almeida Prado. 

Emmanuel Pahud FLAUTA Come
çou a estudar com François Binet, 
em Roma, e depois em Bruxelas, 
com Michel Moinil e Carlos Bruneel. 
Graduou-se no Conservatório de Pa
ris com Michel Debost, Alain Marion, 
Pierre-Yves Artaud e Christian Larde. 
Venceu importantes competições in
ternacionais em Duino (1988), Kobe 
(1989) e Gênova (1992). Recebeu prê
mios como o da Unesco para jovens 
músicos, oferecido pela Fundação 
Yehudi Menu h in, das rádios comuni
tárias da França e do Conselho Euro
peu paraa]uventude. 

É o principal flautista da Filarmô
mica de Berlim. Foi professor de flau
ta no Conservatório de Genova. Dá 
recitais em países da Europa, Japão e 
América, e tem-se apresentado como 
solista com as mai s importantes or
questras do mundo como a de la Suis
se Romande, a Tonhalle de Zurique e 
a Sinfônica de Tóquio e de Londres, 
entre out ras. 

Ugo J<ageyama REGÊNCIA Regente 
da Camerata Fukuda e violinista da 
Orquestra Sinfônica Municipal de São 
Paulo, iniciou os estudos musicais aos 9 
anos. Frequentou a Tom Jobim EMESP, 
a Faculdade Cantare ira e, desde 2006, 

ded ica-se à regência sob orientação 
dos maestros Roberto Tibiriçá e Celso 
Antunes. Com a Camerata Fukuda, re
alizou diversos concertos e atuou como 
regente adjunto na gravação do álbum 
em comemoração aos vinte anos do 
grupo. Integrou as orquestras Sinfôni
ca de Santo André e Experimental de 
Repertório, entre outras. Foi premiado 
como solista no Concurso da Escola 
de Música de Piracicaba, no Concur
so Brasil/Estados Unidos (IBEU) e no 
Concurso Jovens Solistas da Orquestra 
Municipal de Santos. 



Luis Otávio Santos VIOLINO For
mado no Conservatório Real de Haia, 
é spalla e so li sta da orquestra bar
roca La Petite Bande e lidera grupos 
europeus como o Ricercar Consort. 
Na sua discografia destacam-se a 
gravação integral das sonatas de]. 
S. Bach, pelo selo holandês Brilliant, 
As quatro estações de Vivaldi, pelo selo 
belga Accent, e sonatas para vio lino 
de]. M. Leclair, para o selo alemão 
Ramée, que recebeu o prêmio Diapa
son d'Or na França. Foi professor de 
v iolino barroco na Escola de Música 
de Fiesole, Itália, e no Conservatório 
Real de Bru xe las. É diretor artístico 
do Festival Internacional de Música 
Co lonial Brasileira e Música Anti ga 
de Juiz de Fora, coordenador do Nú
cleo de Música Antiga da Tom Jobim 
EMESP e professor convidado no 
Conservatório de Música de Leipzig. 

Alessandro Santoro CRAVO Obteve 
mestrado em piano no Conservatório 
Tchaikovsky, em Moscou, e em cravo 
no Koninklijk Conservator ium, em 
Haia, onde atuou como professor con
vidado de baixo contínuo e música de 
câmara. Apresenta-se como membro 
de conjuntos como a Orchestra of the 

-------1 18th Century, Den Haag Baroque Or
chestra e Os Músicos de Capella. 

Foi premiado com o Diapason d'Or 
(2oos), com gravações das Sonatas 
para violino, de Leclair, com Luís Otávio 
Santos e Ricardo Rodriguez Miranda. 
É regularmente convidado como pro
fessor de cravo no Festival Internacio-
nal de Música Antiga de Juiz de Fora, 
assim como no Curso Internacional de 
Verão da Escola de Música de Brasília. 
Atualmente é professor do Núcleo de 
MusicaAntigada Tom Jobim EMESP. 

Nicolau de Figueiredo CRAVO era
vista, organista e regente, dedica-se 
ao repertório dos séculos XVII e XVIII. 
Em 2006 recebeu o prêmio Choc pela 
gravação das treze sonatas de Dome
nico Scarlatti. Orientado por Christia
neJaccottet ao cravo e por Lionel Rogg 
ao órgão, obteve, em 1984,1° prêmio de 
Virtuosidade de Cravo do Conservató
rio de Genebra. Venceu os concursos 
internacionais de Nantes (1984) e 
Roma (1985). 

Foi diretor musical de ópera da 
Schola Canto rum Basiliensis, na Suíça, 
e ensinou interpretação do repertório 
barroco no Conservatório de Paris. Atua 
como solista junto à Frei bu rger Barock
orkester, Europa Galante, OSESP e 
OSB, entre outros grupos . Participa 
dos mais famosos festivais europeus 
como La Roque d'Anthéron, Les Folles 
Journées, Festival d'Aix-en-Provence e 
Festival d'Ambronay. 
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Arnaldo Cohen PIANO Professor na 
Universidade de Indiana, lecionou na 
Royal Academy of Music e no. Royal 
Northern College of Music, ambos 
em Londres. Estudou com Jacques 
Klein e graduou-se em piano e violino 
pela UFRJ. 

Conqu istou o 1° Prêm io no Concur
so Internacional Buson i, na Itália, e foi 
elogiado por Yehud i Menuh in: "é um 
dos mais extraordinários pianistas que 
já ouvi". Apresenta-se como solista nas 
mais importantes orquestras do mun
do e é jurado de concursos como o Con
curso Chopin, em Varsóvia. Fo i conde
corado pelo governo brasileiro com a 
Ordem do Rio Branco por seus serviços 
prestados ao país na área cultural. Gra
vou para o selo sueco BIS álbuns com 
obras de Liszt e de compositores bra
sileiros. Também gravou com a OSESP 
um álbum elogiado pela crítica. 

Natascha Petrinsky MEzzo so-
PRANO Nasceu em Viena. Após a sua 
graduação como advogada, estudou 
canto naU n iversidade de Tel-Aviv com 
Ta mar Rachum e começou sua carreira 
internacional na Nova Ópera de Israel. 
Tem realizado papéis em festivais e 
como solista na O per Leipzig, na Ópera 
Nacional de Bordeaux e na Ópera Es
tatal de Berlim. Em repertórios de con
certo já apresentou obras de Mahler, 1--
Bruckner, Mendelssohn e Verdi com 
as orquestras Filarmônica da Holanda 
e Sinfônica de Londres, a Deutsches 
Symphonie Orchester e a Bamberger 
Symphoniker. Gravou cenas de Wag
ner, Strauss, com a Bavarian Radio Or
chestra e Bizet, com a Bavarian State 
Opera Orchestra. 

Caio PaBano PIANO Caio Pagano 
tem-se apresentado como camerista 
e solista em diversos países da Améri
ca, Europa e Ásia e já fez estre ias mun
diais de compositores brasileiros. To
cou ao lado de maestros como Ernest 
Bour, Szymon Goldberg, Comissiona 
Sergiu, Morton Gould, Ele azar de Car
valho, José Serebrier, Paul Freeman e 
]ames Sedares. 

Iniciou-se na educação musical na 
escola de Magda Tagliaferro e depois 
estudou com Helena Costa. Comple
tou sua formação com Karl Engel, em 
Hanover, e com Conrad Hansen na 
Universidade de Hamburgo. Formado 
em Dire ito pela USP, fez doutorado em 
Música na Universidade Católica da 
América, em Washington. Como pro
fessor da USP, criou a Bienal Interna
cional de Música. Venceu com petições 
internacionais, gravou para as mais 
importantes rádios e TVs europeias 
e tem álbuns com obras de Camargo 
Guarnieri e Villa-Lobos. 



.Maria João Pires PIANO Começou 
a tocar pi ano aos 3 anos de id ade e 
estreou em público aos s. Ao longo 
de sua carreira, já se apresentou em 
praticamente todos os grandes cen-
tros musicais do mundo, em recitais e 
como solista de concerto ao lado das 
mais prestigiosas orquestras e regen
tes, como Claudio Abbado, André Pre
vine Emmanuel Krivine . 

Artista exclus iva da Deutsche 
Grammophon, tem recebido os mais 
importantes prêmios internacionais l--
por suas gravações. Apresenta-se com 
o violinista francês Augustin Dumay e 
o violoncelista chinês Jian Wang em di
versos concertos em países da Europa. 
Fundou em Belgais, Portugal, um cen
tro de estudos de arte foqando novos 
caminhos para abordar as artes e o pro-

. cesso criativo de ensiná-las. Foi agra
ciada com o Prêmio do Conselho Inter
nacionalde Música da Unesco (2002). 

NelsonFreire PIANO Único brasileiro 
a figurar na coleção Grandes pianistas 
do século XX, da gravadora Phi li ps, Nel
son Fre ire recebeu, por sua discogra
fia, prêmios como o Diapason d'Or, o 
Grand Pri xde l'Académie Charles Cros, 
o C hoc da revista Le Monde de la Musi
que, 10 da Repertoiree o Prêmio Edison . 
Solista, apresenta-se com maestros 
como Pierre Boulez, Charles Dutoit, 
Valery Gergiev, Lorin Maazel, Rudolf 
Kempe, Seiji Ozawa e André Previn, e 
orquestras como as filarmônicas de 
Berlim, Nova York, Munique e Israel, 
as sinfônicas de Viena e Londres, as l--
orquestras de Paris, Real Concertge
bouw de Amsterdã e a Nacional da 
França, além da Royal Philharmonic 
e da Orchestre de la Su isse Romande. 
Estudou em Viena com Bruno Seidlho
fer e ganhou a Medalha Dino Lipatti 
em Londres e o Concurso Internacio
nal Vianna da Motta, em Lisboa. 

Ray Lema PIANO E voz Começou a 
carreira co mo pianista clássico. Ao 
lado de Salif Keita e Fela Kuti, o pia
nista Ray Lem a foi um dos pioneiros 
musicais da diáspora africana que 
se espalhou pelo mundo a partir dos 
anos 1970 . Participou do nascimento 
da world music e atualmente é conhe
cido por criar sono ridades a partir da 
música tradicional do Canga fundindo 
vários ritmos. Compositor, arranjador 
e intérprete, Lema tocou com grandes 
nomes da música africana, entre eles 
Tabu Ley, Rochereau e Papa Wemba, 
nos bares de Kinshasa. Com vivência 
no jazz, produziu um disco ao lado do 
grupo O Mistério das Vozes Búlga
ras, além do álbum The Rhithmatist, 
com o baterista da banda The Police, 
Stewart Copeland. Antes de se insta
lar na França, em 1982, viveu nos Esta
dos Unidos. 
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Claudio Goldman PIANO E voz Cantor, compo
sitor e pianista. Estudou composição e regência 
com HansJoachim Koellreuter,Samuel Kerr e Ré
gis Duprat, entre outros, naUNESPe na Faculdade 
Paulista de Arte. Iniciou sua atividade profissional 
gravando jingles, a convite dos maestros Armando 
Ferrante e Ruriá Duprat. Lançou dois álbuns pe la 
gravadora RGE, sob a direção de Sérgio Sá. Pro
tagon izouos musicais "Porgy and Bess", "Brasil 
soo Anos", "Job iniando" e "Baião-de-Dois- Ho
menagem a Braguinha". Cantou com a Orquestra 
Sinfôn ica de Campinas e a Orquestra de Câmara 
de Blumenau, no Brasi l e em diversos países da 
América do Sul. 

Elisabete Mendonça SOPRANO Integrante do 
Coro Sinfônico e de Câmara da OSESP, iniciou os 
estudos de música no Conservatório Estadual de 
Música Padre José Maria Xavier, de São João del 
Rey. Posteriormente, formou-se em canto pela 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

Foi solista na ópera Orfeu de Monteverd i, na 
Cantata do café de Bach, em Vênus eAdônis deJohn 
Blow, Glória de Vivaldi, Magnifícat de Bach e em 
Bastien e Bastienne de Mozart. Em 2002, participou 
da gravação de Acervo da Música Brasileira- Res
tauração e Difusão de Partituras. Recebeu bo lsa da 
Fundação Vitae para estudos de aperfeiçoamento 
em performance e canto lírico. Pós-graduou-se em 
canto pe la Facu ldade de Música Carlos Gomes . 
Atualmente é aluna de Elenis Guimarães. 

Denise de Freitas MEZZO SOPRANOintegraoCo
ral Paulistano do Teatro Municipal de São Paulo. 
Estudou canto lírico com Lenice Prioli. Atua regu
larmente como solista em oratórios, missas e ópe
ras. Integrou o Coral da OSESP. É convidada para 
atuar como solista com as principais orquestras 
brasileiras . Participou da montagem de Carmen 
de Bizet,]oão e Maria de Humperdinck, Manon de 
Massenet, A flauta mágica e As bodas de Fígaro de 
Mozart, Stabat Ma ter de Dvorák, entre outras. Re
cebeu o prêmio de melhor intérprete de Lorenzo 
Fernandes no 2° Concurso de Talentos da Rádio 
MEC, Rio de Janeiro (1997), venceu o 4° Concurso 
de Interpretação da Canção Brasileira do Centro 
de Música Brasileira e o 3° Concurso de Canto Bidu 
Sayão (2002). 

FernandoTomimura PIANO Pian ista do Coro da 
OSESP, é formado em música e mestrando pela 
USP. Tem participado de importantes produções 
musicais como concertista, recitalista e cameri sta 
ao lado dos principais nomes do cenário musical 
brasilei ro, com repertório que abrange desde o 
barroco até a música do século XXI. Apresenta-se 
em paísesdaEuropaeAméricadoSul. 

Desde 1995, forma, com o flautista Rogé rio 
Wolf, o Duo Wolf & Tomimura, que desenvolve 
trabalho de pesquisa de repertório para flauta e 
piano. É pianista da OSESP, professor da Esco la 
Municipal de Música de São Pau lo e professor 
de Música de Câmara na Faculdade Cantare ira. 
Gravou trilhas sonoras de filmes e o álbum Willy 
Corrêa de Oli veira - O presente, sob patrocíni o da 
Petrobras . 



Silvia Tessuto M Ezzo SOPRANO Integra o Coral 
Lírico do Teatro Municipal de São Paulo e estu
dou na Fundação das Artes de São Caetano do 
Sul com Eládio Pérez-Gonzales, Baldur Liesem 
berg, José Angrisani, Neide Thomaz e Marga 
Nicolau . Apresentou-se como solista em missas, 
cantatas, oratórios e obras sinfônicas, tais como 
StabatMaterde Rossini,StabatMaterde Pergole
si, Seca e serra do rola moça de Camargo Guarnieri 
e Nelson Mass de Haydn, sob a regência de reno
mados maestros. 

Participou na montagem das óperas Dido e 
Enéas de Purcell, Il combattimento di Tancredi i Clo
rinda e Lucia di Lammermoor de Donizetti, A flau
ta mágica de Mozart, O amor das três laranjas de 
Prokofiev, Dom Casmurro e A ópera dos soo, entre 
outras. Recebeu o prêmio APCA (1991). 

Thiago Neves PIANO Iniciou os estudos com 
]os é Maurilio da Rocha, em São José do Rio Preto. 
Formou-se no Conservatório Villa-Lobos (2ooo ); 
logo após, iniciou sua carre ira lecionando aulas 
de piano e fazendo co-repetição no coral da Basí
lica Menor de Nossa Senhora Aparecida. Estudou 
Música Popular (2004) no Conservatório de Ta
tuí e graduou-se em piano no Instituto de Artes 
da Unesp (2oo8) . Atualmente, conclui o curso de 
Música Popular com a professora Lis de Carva
lho, na Tom Jobim EMESP, e é professor de teoria 
e executa correpet ição no programa Guri Santa 
Marcelina. 

Leonardo Neiva BARÍTONO Estudou com Fran
cisco Frias e Rita Patané em Milão. Participou do 
Curso Internacional de Verão no Teatro Colón, tra
balhando repertório lírico com SusanaCardonnet. 
Destacou-se nos musicais Les Misérables e South 
American Way . Ganhou o Prêmio Carlos Gomes 
e participou da primeira montagem integral, no 
Brasil, nas óperas O ouro do Reno e O crepúsculo 
dos deuses, da tetralogia O anel do Nibelungo, de 
Richard Wagner, O barbeiro de Sevilha de Rossini e 
Carmina Burana de Carl Orff. Conquistou o prêmio 
canção e 2° lugar no 7° Concurso Internacional 
de Canto Bidu Sayão (2oo6). Atuou com várias 
orquestras, como a Sinfônica de Minas Gerais e 
dos municípios de São Paulo e Rio deJaneiro, além 
de maestros como Luiz Fernando Malheiro, Jamil 
Maluf, Roberto Duarte, Marcelo de Jesus e Silvio 
Barbato, entre outros. 

RafaelLorovrouNo Graduado pela Universida
de Federal do Rio Grande do Sul, aperfeiçoou-se 
em performance na Universidade da Geórgia com 
o professor Levon Ambartsumian. Continuou os 
estudos com uma bolsa da Capes/Apé\rtes e Ful
bright. Atuou como solista frente a várias orques
tras, tais como a Sinfônica de Porto Alegre, de Câ
mara da Sociedade de Cultura Musical de Caxias 
do Sul, de Câmara Sesi-Funarte e de Câmara do 
TheatroSão Pedro, da qual foi spalladurante cinco 
anos sob a batuta do maestro Lutero Rodrigues. É 
membro da Orquestra Sinfônica do Teatro Muni
cipal de São Paulo, Orquestra Sinfôn ica de Santo 
André (concertino) e Camerata Fukuda. 
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I BOLSISTAS 
. 2010 VIOLA 

Caroline Ar.genta BRASIL 

Daniel Isaías Fernandes BRASIL 

Die.go Pereira da Silva BRAS IL 

Géssica dos Santos Sant'ana BRASIL 

Jennifer Cardoso Souza Santos BRASIL 

José Batista Junior BRASIL 
FLAUTA 

Luis Fernando Guimarães Borten 
Andrea Cristina Vilella BRAS IL 

BRAS IL 

Marielle Yuri Sinto Girouard BRAS IL 
Dante de Simone ARGENTI NA 

Henrique Au.gusto Amado BRASI L 
VIOLINO Marlon Caio Shi.guemi Oshiro BRAS IL 

Júlia Donley Mesquita Gonzales Adalberto]osé Vital Neto BRASIL NatanaelFerreira dos Santos BRASI L 
BRASIL 

Adriana Lebedovich CANADÁ Natasha Sieczkowska BRASIL 
Renan Dias Mendes BRAS IL 

Ana Carolina Rebouças Guimarães Tatiane Lopes BRASIL 

BRASIL 
OBOÉ AndréFelipeLima BRAS IL VIOLONCELO 
Ana Clara Andrade Melo BR AS IL Andrés Daniel Spléndido ARGENTI NA Bruno Bra.gato ARGENTIN A 
Marcos Vinicius Fora to Vicenssuto Antonio Marcos Sousa Rodri.gues Camila Cristina Ribeiro Santos BRASIL 
BRAS IL 

BRAS IL Camila HesselSotero BRASIL Ricardo Barbosa Pereira BRASIL Ariel RibeiroSanches BR AS IL Isaac Pires Andrade BRASIL Rodolfo Meira Hatakeyama BRASI L ChandraSusilo ESTADO S UNID OS Lucas Martins de Barros Santos Thia.go Neves de Q_ueiroz BRAS IL Dani lo Silva de Oliveira BRAS IL BRASI L 

EnoqueJosé deMeireles BRA SIL Mariana Amaral BRASIL 
CLARINETE Gabriela da SilvaFo.go BRASIL Mayara Alencar Lopes BRASIL 
Eduardo Pinheiro Freitas BRAS IL Glauberto A.gra Teixeira BRAS IL Mirella de Mattos Ri.ghini BRASIL 
FelipeMarcelino dos Reis BR AS IL Karen Crippa dos Santos BRASIL Moisés Ferreira dos Santos BRASIL 
Julio José de Oliveira Neto BRASI L KarolMarcela DinamarcaSaez CHILE Renato de Sá Oliveira BRASIL 
Paula RobertaAndrade Pires BRASIL Lucas Bernardo da Silva BRAS IL 

Luiz Carlos Barrionuevo BR AS IL CONTRABAI XO 
Paulo Sér.gio Peres de Souza BRASI L 

MizaelJosé daSilvaJunior BRAS IL Adriano Costa Chaves BRASIL 
FAGOTE Pedro Oséias E.geu Maia da Silva Alex Eduardo Dias BRAS IL 
André Ramos Sanchez BR AS IL BR AS IL Camila Barbosa Heblin.g BRAS IL 
Clarissa Oropalo BRAS IL Renato Pereira da Silva BRAS IL Juliano Rodri.gues Leite BRAS IL 
Ester Carolina Muniz BRASI L Rodolfo Guilherme da Silva BRASI L Luiz Eduardo Ferreira dos Santos 
FacundoJavierCantero ARG ENTIN A Si.grid J<.arlstrom ESTADOS UN ID OS BRAS IL 

Simone Poliana de Jesus Martins e Natália Iza Teles Terra BRAS IL 
Romeu do Nascimento Rabelo BRASI L 

Silva BRAS IL Rafael do Nascimento Fi.gueredo 
TROMPA AGU DA Thais de Souza Morais BRAS I L BRAS IL 

Thia.go Lopes Teixeira BRASIL Thia.go Hessel de Paula BRASIL Daniel de Souza Filho BRAS IL 

Thia.go Wanderley Formi.ga BRASIL Jessica Barbosa Takimoto Appolinaro 
BR ASI L Tia.go Pa.ganini BRAS IL 
José Luis de Andrade Junior BRASIL Vinicius de Souza Del Rei Santana 

BRAS I L 
TROMPA GRAVE 

i~ I 
Waleska Sieczkowska BR AS IL 

Daniel Soares da Silva BRASI L Wanessa Nunes Dourado BRASI L 
Fábio O.gata Pinto BRASIL Wellin.g ton Rebouças Guimarães 

BRAS I L Francisco Fernando Duarte BRAS I L 
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TROMPETE 

Arthur de Camargo Zanin, BRAS IL 

Dan Yuri Huaman Diaz, PERU 

Danilo Henrique Oliveira, BRASIL 

Mauro StahiJunior, BRASIL 

TROMBONE TENOR 

Arthur da Silva Rita BRASIL 

DiegoJeremias Rivara ARGENTIN A 

Leandro ConteFebras BRASIL 

Raphael Campos Paixão BRASIL 

TROMBONE BAIXO 

Adib Correa Vera BRASIL 

Ezequiel da Silva Lima BRASIL 

Rodrigo da Rocha BRASIL 

TUBA 

George Wemerson Santos Campos 
BRASIL 

Gustavo de Jesus Campos BRASIL 

Jefferson Sá Viana BRAS I L 

PERCUSSÃO 

Bruno Modo/o Cabrera BRASIL 

Carlos Roberto Ferreira dos Santos 
BRASIL 

Cesar Simão de Souza BRASIL 

Fernanda Kremer BRASIL 

Rubens Celso Lopes Filho BRASIL 

Sérgio Ricardo Silva Coutinho BRASIL 

Simone Caiafa Sepúlveda CHILE 

Thiago Soares Lamattina BRASIL 

HARPA 

AríciaFerigato BRASIL 

Sarah Solomon Stern 
ESTADOS UNIDOS 

PIANO 

Adriano Henrique VazFerreira 
BRASIL 

Arthur de Araújo Marden BRAS I L 

Bárbara Buono ARGENTIN A 

Cristian Budu BRASIL 

Elio Coria ARGENTINA 

Erico Bezerra BRA SIL 

Érika Ribeiro BR AS IL 

IgorDezan Vianna BRASIL 

Juan Carlos Ríos Betancur coLÔM BIA 

Lucas Santos Gonçalves BRASIL 

Luiz Guilherme Pereira de Godoy 
BRASIL 

Marjorie Paes Souza BRASIL 

Patricia Lima Silva de Carli BRASIL 

Silvia Carvalho Malan BRASIL 

Talita Rodrigues Lobo Gondim BRASIL 

Thelma Cristina Nascimento 
de Sousa BRASIL 

VIOLÃO 

André Vicente Priedols e Souza BRASIL 

Aulus de Souza Rodrigues BRASIL 

Bernardo Rambeaud ARGENTINA 

Bruno Madeira BRASIL 

Claudio Faga Pacheco BRASIL 

Diogo Vitor de Souza Oliveira BRASIL 

Franciel Damasceno Monteiro BRASIL 

Heder Dias Jordão de Vasconcelos 
BRASIL 

Marco Ernesto Teruel Castellon 
COSTA RICA 

Marcus Vinicius Rodrigues Toscano 
BRASIL 

Paulo Eduardo de Oliveira BRASIL 

Paulo Vinícius Pereira de Oliveira 
BRASIL 

Rafael Iravedra ARGENTINA 

Ricardo Marçal BRASIL 

Thiago Vasconcelos Abdalla BRASIL 

Yuri Martins de Castro Marqueze 
BRASIL 

CANTO 

Aline Ribeiro de Santana BRAS IL 

Caio Augusto Fernandes Oliveira 
BRAS IL 

Camila Bruder BRASIL 

Daniele Dionísio da Silva BRASIL 

Izadora de França Santos BRASIL 

Leandro da Costa Santos BRAS IL 

Marcia Aparecida Soares BR ASIL 

Maria Alexandra Lianbos Mura 
BRAS IL 

Roseane Soares de Santana BRAS I L 

COMPOSIÇÃO 

Fernanda Aoki Na varro BRASIL 

Guilherme Bertissolo BRASIL 

Gustavo Rodrigues Penha BRASIL 

Ivan Eije Yamauchi Simurra BRASIL 

Jose Henrique Padovani Velloso BRASIL 

Marcilio Onofre BRASIL 

Max Packer BRASIL 

Sérgio Rodrigo Ribeiro Lacerda BRASIL 

COMPOSIÇÃO - OUVINTES 

Caio Kenji Uesugui BRASIL 

Francisco Zmekhol Oliveira BRASIL 

Laiana de Oliveira BRASIL 

Rodrigo Meine BRASIL 

TÉCNICA DE GRAVAÇÃO 

DE MÚSICA CLÁSSICA 

Aécio Souza BRASIL 

AndréMalinardi BRASIL 

Cauhe Barcelos Moreira Caetano 
BRASIL 

Clara Makdisse Sai to BRAS I L 

Gabriel Abaurre Amaral BRAS I L 

Gonzalo Ignacio Aylwin Ramirez 
CHILE 

Tales Salati Manfrinato BRASIL 

Tiago de Mello Felipe BRA SIL 
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3 DE JULHO SÁBADO 

13H30 PRAÇA DO CAPIVARI 

CORAL DE ALUNOS DA ESCOLA 

DA FUNDAÇÃO BRADESCO 
O CORAL DE ALUNOS DA ESCOLA DA 

FUNDAÇÃO BRADESCO DE OSASCO É 

FORMADO POR OITENTA ADOLESCENTES 

DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO 

E TEM MÚSICA POPULAR BRASILEIRA 

COMO REPERTÓRIO. 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

ORQ.UESTRA SINFÔNICA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ORQUESTRA RESIDENTE 

CARLOS KALMAR regência 

EMMANUELPAHUDf~u~ 

HECTOR BERLIOZ (1803-1869) 

Abertura de O carnaval 
romano, opus 9 

CARL REINECKE (1824-1910) 

Concerto para flauta em ré maior; 
opus 283 
Allegro molto moderato 
Lento e mesto 
Moderato 

INTERVALO 

RODOLFO COELHO DE SOUZA 

(1952) 

O livro dos sons 

ANTONÍN DVORÁK (1841-1904) 

Sinfonia n.J em ré menor, opus 70 
Allegro maestoso 
Poco adagio 
Scherzo vivace 
Finale- Allegro 

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO 

4 DE JULHO DOMINGO 

12H30 PRAÇA DO CAPIVARI 

ORQ.UESTRAJOVEM 

DO ESTADO 

JOÃO MAURÍCIO GALINDO regência 

FÁBIO ZANON violão 

ALBERTO NEPOMUCENO 

(1864-1920) 

Batuque 

MARIO CASTELNUOVO TEDESCO 

(1895-1968) 

Serenata para violão e orquestra 
Quase minuetto 
Quase Roman za 
Quase Scherzo 
Quase Marcia 

ANTONÍN DVORÁK (1841-1904) 

Sinfonia n.9, opus 95, 
"Do Novo Mundo" 
Adagio - Allegreto 
Largo 
Scherzo molto vivace 
Allegro com fuoco 



15H30 IGREJA SANTA 

TEREZINHA 

CORAL JOVEM DO ESTADO 

NAOMI MUNAKATA regên cia 

NIBALDO ARANEDA regência 

FERNANDO TOMIMURA piano 

ANDREA GABRIEL! (1533-1585) 
Missa Brevis 
Kyrie 

Sanctus 

Bened ictus 

Agnus Dei 

TOMÁS LUIS DE VICTORIA 
(1548-1 6 11) 
Ave Maria 

ORLANDO DI LASSO 
(cA . 1530-1594) 

Super flumina Babylonis 

TOMÁS LUIS DE VICTORIA 
(1548-1611) 

O Ma,gnum Mysterium 

PADRE JOSÉ MAURÍCIO 
NUNES GARCIA (1767-1830) 
In Monte Oliveti 

ERNANI AGUIAR (1950) 

Salmo 150 

OSVALDO LACERDA (1927) 
Pai nosso 

EDMUNDO VILLANI-CÔRTES ( 1930) 
Cordeiro de Deus 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Der Schmied, opus 145 n.1 
]ii,gerlied, opus 59 n.3 
Der traurige ]iiger, opus 75 n.3 
]ohn Anderson, opus 67 n.5 
Sommerlied, opus 146 n.4 
Gute Nacht, opus 59 n-4 
Zigeunerleben, opus 29 n.3 

EDMUNDO VILLANI-CÔRTES ( 1930) 

Frevo fuga to 

16H PRAÇA DO CAPIVARI 

ORQ.UESTRA SINFÔNICA 

DE SERGIPE 

GUILHERME MANNIS regência 

DANIEL GUEDES vio lino 

DIMITRI CERVO (1 968) 

Toccata amazônica 

ANTONÍN DVORÁK (1 841-1904) 

Romance para violino e orquestra 
em fá menor, opus 11 

PABLO DE SARASATE (1844-1908) 

.Árias ciganas, opus 20 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Sinfonia n.3 em mi bemol maior, 
opus 7, "Renana" 
Lebhaft 

, Scherzo: sehr ma!Sig 

Nicht schne ll 

Feierlich 

Lebhaft 

17H CAPE LA DO PALÁCIO 

BOA VI STA 

CLAUDIO GOLDMAN piano e voz 

GABRIEL GOLDMAN clarinete e piano 

FRANK HERZBERG contrabaixo 

DÉCIO GIOIELLI percussão 

ERIK SATIE (1866-1925) 

Gymnopédie n.1 

GUSTAV MAHLER (1860-1911) 

Sinfonia n.5 
Adagietto 

GEORG FRIEDRICH HAENDEL 

(1685-1759) 

Lascia ch'io pianga- da ópera Rinaldo 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

(1756-1 79 1) 

La ci darem la mano 
- da ópera Don Giovanni 

GIOACHICO ROSSINI (1792-1868) 

Largo alfactotum 
-da ópera O Barbeiro de Sevilha 

TOM JOBIM (1927-1994) 

Insensatez 

MAURICE RAVEL (1875-1937) 

Pavane pour une infante défunte 

GEORGE GERSHWIN (1898-1937) 

Summertime 
-da ópera Porgy and Bess 

DMITRI SHOSTAKOVICH 

(1906-1975) 

Valsa n.2 

CONTINUA> 
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>CONTINUAÇÃO 4 DE JULHO 17H 

MEDLEY DE OBRAS DE 

HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959) 

Estudo n.1 para violão 

Choro n.1 

Choro n.10 

Cantilena da Bachiana n.s 

Prelúdio da Bachiana n-4 

Prelúdio (Modinha) da Bachiana n.1 

Bachiana n.2- ((Trenzinho Caipira" 

Cantiga (Caicó) da Bachiana n.4 

MEDLEY DE OBRAS DE 

GIACOMO PUCCINI (1858-1924) 

MEDLEY DE OBRAS 

DE GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 

Abertura, Brindisi (aLibiamo, Ne' lieti 
Calici")- da ópera Traviata 

Va Pensiero (Coro dos Escravos 
Hebreus, da ópera aNabucco") 

La Donna E Mobile, Q_uesta o Q_uella 
- da ópera Rigoletto 

5 DE JULHO SEGUNDA 

1SH30 IGREJA NOSSA 

SENHORA DA SAÚDE 

MÚSICA DE CÂMARA 

LUIS OTÁVIO SANTOS violino barroco 

ALESSAN DRO SANTO RO cravo 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

(1685-1750) 

Sonata n.4 em dó menor, BWV 1017 
Largo 

Allegro 

Adagio 

Allegro 

Sonata n.2 em lá maior, BWV 1015 
Dolce 

Allegro 

Andante un poco 

Allegro 

Sonata n.1 em si menor, BWV 1014 
Adagio 

Allegro 

Andante 

Allegro 

Sonata n.3 em mi maior, BWV 1016 
Adagio 

Allegro 

Adagio ma non tanto 

Allegro 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

CAMERATA ABERTA 

EDUARDO LEANDRO regência 

CHRISTOPHE DESJARDINS viola, 

solista convidado 

CASSIA CARRASCOZA flauta 

ALEXANDRE FICARELLI oboé 

LUIS AFONSO MONTANHA clarinete 

FABIO CURY fagote 

NIKOLAY GENOV trompa 

ADENILSON TELLES trompete 

CARLOS FREITAS trombone 

CHARLES BRAGA percussão 

HERIVELTO BRANDINO percussão 

HORÁCIO GOUVEIA piano 

LIDIA BAZARIAN piano 

MARTIN TUKSA violino 

PETER PAS viola 

DIMOS GOUDAROULIS violoncelo 

PEDRO GADELHA contrabaixo 

Músicos convidados 

ROBERTO ARAUJO carne inglês 

OVANIR BUOSI requinta 

DIOGO MAIA clarone 

CLÁUDIO DE FREITAS contrafagote 

ANDRÉ FICARELLI trompa H 

LIUBA KLEVETSOVA harpa 

SI MONA CAVUOTO violino 

ARNOLD SCHOENBERG 

(1874-1951) 

Sinfonia de câmara, opus 9 

STEFANO GERVASONI (1962) 

Sviete Tihi- Capriccio dopo la 
fantasia 

INTERVALO 

SILVIO FERRAZ (1959) 

Dona Letícia 

STEFANO GERVASONI (1 962 ) 

Co ncerto para viola e ensemble 



F 

6 DE JULHO TERÇ A 

21H AU DITÓR IO CLAUDIO 

SANTORO 

ORQ.UESTRA EXPERIMENTAL 

DE REPERTÓRIO 

JAMIL MALUF regência 

DENISE DE FREITAS mezzo soprano 

LEONARDO NEIVA barítono 

GUSTAV MAHLER (1860-1911) 

Oito canções de A trompa mágica 
do menino 
Lend inha do Reno 

A Canção noturna do sentinela 

A vida terrena 

Sermão de Santo Antôn io aos pei xes 

Luz primordial 

Canção do pris ioneiro na torre 

Esforço pe rdido 

Consolo no infortúnio 

INTERVALO 

Sinfonia n.1 em ré maior, "Titã" 
Langsam. Schleppend- Immer se h r 

gemachlich 

Kraftig bewegt 

Feierlich und gemessen, ohne zu sch leppen 

Stü rmisch bewegt 

7 DE JULHO QUARTA 

21H AUDITÓ RIO 

CLAUDIO SA NTORO 

Q.UARTETO ARDITTI 

IRVINE ARDITTI violino 

ASHOT SARKISSJAN vio lino 

RALF EHLERS viola 

LUCAS FELS violoncelo 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

(1770-1827) 

Grandefu,ga,opus133 

HELMUT LACHENMANN (1 935) 

Grido 

INTERVALO 

ALBAN BERG (1885-1935) 

Q_uarteto de cordas, opus 3 
Langsam 

Massige viertel 

ANTON WEBERN (1883- 1945) 

Ba,gatel!es, opus 9 
Massig 

Leicht bewegt 

Ziemlich fliessend 

Sehr langsam 

Ausserst langsam 

Fliessend 

IANNIS XENAKIS (1922-2001) 

Tetras 

8 DE JULHO QUINTA 

15H30 IGREJA SÃO BENE DITO 

CAMERATA FUKUDA 

UGO KAGEYAMA regência 

RAFAEL LORO vio li no 

FÁBIO PRESGRAVE violonce lo 

CATALIN ROTARU contrabaixo 

ANTONIO VIVALDI (1678- 1 741) 

Concerto para violino n.3 em fá maior, 
RV 293 "Outono'~ de As quatro 
estações 
Allegro 

Adagio 

Molto allegro 

MASAAKI HAYAKAWA (1934) 

"Outono", de As quatro estações 
no]apão 
Allegro 

Andante 

Allegro 

ROBERTO VICTORIO (1959) 

Chronos III para violoncelo e cordas 
(primeira audição mundial) 

JOSEPH HAYDN (1732-1809) 

Concerto para violoncelo 
e orquestra n.1 em dó maior, 
Hob:vrrb (transcrição para 
contrabaixo de Catalin Rotaru) 
Moderato 

Adagio 

Molto allegro 
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>CONTINUAÇÃO 8 DE JULHO 

21H SESC VILA MARIANA 

Q.UARTETO ARDITTI 

IRVINE ARDITTI violino 

ASHOT SARKISSJAN violino 

RALF EHLERS viola 

LUCAS FELS violoncelo 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

(1770-1827) 

Grande fuga, opus 133 

ALBAN BERG (1885-1935) 

Q_uarteto de cordas, opus 3 
Langsam 

Massige viertel 

INTERVALO 

IGOR STRAVINSKY (1885-1971) 

Três peças 

HARISSON BIRTWISTLE (1934) 

The Tree ofStrings 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

MÚSICA DE CÂMARA 

ANTONIO MENESES violoncelo 

MARIA JOÃO PIRES piano 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

(1685-1750) 

Suíte para violoncelo solo n-3 
em dó maior, BWV 1009 

Prelúdio 

Ale manda 

Corrente 

Sarabanda 

Bourrée r & II 
Giga 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

(1770-1827) 

Sonata para violoncelo e piano n.2 
em sol menor, opus 5 
Adagio sostenuto e espressivo 

Allegro molto piu tosto presto 

Rondo. Allegro 

INTERVALO 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Sonata n.17 em ré menor, opus 31 n.2, 
"Tempestade" 
Largo- Allegro 

Adagio 

Allegretto 

Sonata para violoncelo e piano n-3 em 
lá maior, opus 69 
Allegro, ma non tanto 

Scherzo: allegro molto 

Adagio cantabile 

Allegro vivace 

9 DEJULHO SEXTA 

12H30 PRAÇA DO CAPIVARI 

ORQ.UESTRA JAZZ SINFÔNICA 

JOÃO MAURÍCIO GALINDO regência 

RAY LEMA voz e piano 

JU LI ANA AMARAL voz 

TATIANA PARRA voz 

ADONIRAN BARBOSA (1910-1982) 

A maloca e o trem 
(arranjo de Cyro Pereira) 

RAY LEMA (1946) 

Tossangana 
(arranjo de Ruriá Duprat) 

C'est une Garonne 
(arranjo de Ruriá Duprat) 

Le Grand Sorcier 
(arranjo de Marcelo Di no) 

Twa TakaNini 
(arranjo de Ian Risberg/ 
orquestração de Marcelo Dino) 

Paradox (arranjo de Marcelo Di no) 

Black Atlantis 

StopTime 
(arranjo de Marcelo Dino) 

Partage (arranjo de Ruriá Duprat) 

Gaia (arranjo de Rodrigo Morte) 

Orchestra o f the Forest Sahara 
(arranjo de Rodrigo Morte) 

São Tomé (arranjo de Marcelo Di no) 

Kapwepwe 
(arranjo de Rodrigo Morte) 



1SH30 IGREJA NOSSA 

SENHORA DA SAÚDE 

Q.UARTETO DE CORDAS DA 

CIDADE DE SÃO PAULO 

BETINA STEGMANN violino 

NÉLSON RIOS violino 

MARCELO JAFFÉ viola 

ROBERT SUETHOLZ violoncelo 

ALMEIDA PRADO (1943) 

Réquiem sem ~a!avras 
Introitus 

Kyrie- C h riste- Kyrie 

Gradual 

Tractus 

Dies Irae 

Offertorium 

Ostias et preces 

Sanctus 

Pater Noster 

Agnus Dei 

Communio 

Req u iescant in pace 

17H CAPELA DO PALÁCIO 

BOA VISTA 

MÚSICA DE CÂMARA 

WIL OFFERMANS 

Honami 

ALBERTO ALMARZA flauta 

ALBERTO GINASTERA 

(1916-1983) 

Im~resiones de !a Puna 
Que na 

Canción 

Danza 

ALBERTO ALMARZA flauta 

DANIEL GUEDES violino 

MIZAEL ]. DA SILVA }R. violino 

RICARDO KUBALA vio la 

MARIANA AMARAL violoncelo 

ERWIN SCHULHOFF (1894-1942) 

Concertino ~ara flauta, viola 
e contrabaixo 
Andante com moto 

Furiant-Allegro Furioso 

Andante 

Rondino-Allegro gaio 

VINCENT LUCAS flauta 

RAINER MOOG viola 

H ERBERT MAYR contrabaixo 

SOFIA GUBAIDULINA (1931) 

Garten von Freunde und 
Traurigkeiten 

VINCENT LUCAS flauta 

CHRISTOPHE DESJARDINS vio la 

GENEVrEõVE LÉTANG harpa 

LUCIANO BERIO (1925-2003) 

Natura!e (sobre melodia siciliana) 

CHRISTOPHE DESJARDINS vio la 

FLORENT JODELET percussão 

SERGIO KAFEJIAN difusão 

eletroacústica 

21H SALA SÃO PAULO 

MÚSICA DE CÂMARA 

ANTONIO MENESES violoncelo 

MARIA JOÃO PIRES piano 

FRYDERYK CHOPIN (1810-1849) 

Noturnos 

INTERVALO 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

(1685-1750) 

Suíte ~ara violoncelo solo n-3 
em dó maior, BWV 1009 

Pre lúd io 

Ale manda 

Corrente 

Sarabanda 

Bourrée r & u 
Giga 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

( 1 770-1827) 

Sonata ~ara violoncelo e ~iano n-3 
em !á maior, o~us 69 
Allegro, ma non tanto 

Scherzo: allegro molto 

Adagio cantabile 

Allegro vivace 
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> CONTIN UAÇÃO 9 DE JULHO 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

ORQ.UESTRA SINFÔNICA 

BRASILEIRA 

ROBERTO MINCZUK regência 

NATASCHA PETRINSKY 

mezzo soprano 

CORO SINFÔNICO 

DO RIO DEJANEIRO 

CORO DE CRIANÇAS DA OSB 

GUSTAV MAHLER (1860-191 1) 

Sinfonia n.3 em ré menor 
Kraft ig- entschieden 

Tempo di Menuetto 

Co modo- scherzando- ohne Hast 

Sehr langsam 

Lustig im Tempo und keck im Ausdruck 

Langsam- Ruhevoll- Empfunden 

10 DE JULHO SÁBADO 

12H30 PRAÇA DO CAPIVARI 

CAMERATA ANTIQ.UA 

DE CURITIBA 

WAGNER POLISTCHUK regência 

DIMITRI CERVO (1968) 

Toronubá 

ERNSTWIDMER (1927- 1 990) 

Salmo 150 

HEITOR VILLA-LOBOS 

(1887-1959) 

Bachianas brasileiras n.9 
Prelúdio 

Fuga 

HUDSON NOGUEIRA (1968) 

Os sertanistas brasileiros (excertos) 
A saga dos irmãos Villas-Boas 

17H CAPELA DO PA LÁCIO 

BOA VISTA 

MÚSICA DE CÂMARA 
OlMOS GOUDAROULIS violoncelo 

NICOLAU DE FIGUEIREDO cravo 

ANDREA CAPORALE 

(1700-ca. 1756) 

Seis solos para o violoncelo 
de Sig. Capo rale 

Sonata n.1 em lá maior 
Adagio 

Spiritoso 

Vivace 

Sonata n-3 em ré maior 
Adagio 

Allegro 

Cantabile 

WILLIAM BABELL (ca. 1690-1723) 

GEORG FRIEDRICH HAENDEL 

(1685-1759) 

Primeira série em fá maior 
Prelúdio 

Presto 

Abertura de Rinaldo 
Vivace 

Allegro 

Adagio 

Giga 

Presto 

Adagio, Aria d'Almirena, 
cantada pela Senhora Isabella 
na ópera Rinaldo 

GIUSEPPE VALENTINI (1681-1753) 

Doze solos para violino ou violoncello 
com baixo contínuo, opus 8 

Allettamento VI 
Largo 

Allegro 

Amoroso Andante 

Presto 

Vivace 

>CONTINUA 



INTERVALO 

GIUSEPPE VALENTINI 

Altettamento I 
Andan te affe t uoso 

Allegro 

Amoroso 

Presto 

Allegro 

DOMENICO SCARLATTI 

(1 68 5 - 1757) 

Sonata em dó maior para cravo solo, 
){ 132 
Cantabi le 

Sonata para cravo solo, K 239 

GIUSEPPE VALENTINI 

Altettamento XII 
Adagio 

Presto 

Largo 

Allegro 

Presto 

21H SA LA SÃO PAULO 

ORQ.UESTRA SINFÔNICA 
BRASILEIRA 
ROBERTO MINCZUK regência 
NATASCHA PETRINSKY mezzo soprano 

CORO DE CRIANÇAS DA OSB 

CORO SINFÔNICO 

DO RIO DE JANEIRO 

GUSTAV MAHLER (1860- 1911) 

Sinfonia n-3 em ré menor 
Kraftig - entsch ieden 
Tempo di Menuetto 
Comodo- scherzando - ohne Hast 

Seh r langsam 
Lustig im Tempo und keck im Ausdruck 

Langsam- Ruhevoll - Empfunden 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTO RO 

ORQ.UESTRA FILARMÔNICA 
DE MINAS GERAIS 

FÁBIO MECHETTI regência 

NELSON FREIRE piano 

SERGEI PROKOFIEV (1891 - 1953) 

Romeu e]ulieta, trechos das suítes 
n.1 e 2, opus 64 
Montéquios e Capuletos 

Julieta criança 

Máscaras 

Romeu e Julieta 

Morte de Teobaldo 

Romeu no túmulo de Julieta 

INTERVALO 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 

Concerto para piano e orquestra n.2, 
opus 83 
Allegro non troppo 
Allegro appassionat o 
Andante 

Allegretto grazioso 

11 DE JULHO DOM I NGO 

12H30 PRAÇA DO CAP I VA RI 

BANDA SINFÔNICA JOVEM 

DO ESTADO 

MÔNICA GIARDINI regência 

ROLAND SZENTPALI tuba 

ALFRED REED (19 2 1-2005) 

Evolution 

EDMUNDO VILLANI-CÔRTES 

(1930) 

Vozes do agreste 

ROLAND SZENTPALI (1977) 

Concerto para tuba e banda 
sinfônica 

FRIGYES HIDAS (1928) 

Undanced Baltet 

GEORGES BIZET (1838-1875) 

ROLAND SZENTPALI (1977) 

Carmen Fantasy 
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12 DE JULHO SEGUNDA 

15H30 IGREJA NOSSA SENHORA 

DA SAÚDE 

MÚSICA DE CÂMARA OSESP 
ORQUESTRA RESIDENTE 

FERNANDO DISSENHA trompete 

MARCELO MATOS trompete 

JOSÉ COSTA FILHO trompa 

DARCIO GIANELLI trombone 

DARRIN COLEMAN MILLING 

trombone baixo 

ANTHONY HOLBORNE 

(1545-1602) 

Três danças 
Marie-Golde 

Last Will and Testament 

The New-Yeres Gift 

SAMUEL SCHEIDT (1587-1654) 

Battle Suíte 
Galliard Battaglia 

Courant Dolorosa 

Canzon Bergamasque 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

(1685-1750) 

My Spirit be ]oyful da Cantata 146-

Wir müssen durch viel Trübsal 

CHARLES IVES (1874-1954) 

Four Songs 
On the Counter 

The Side Show 

Slow March 

Tarrant Moss 

OSVALDO LACERDA (1927) 

Fantasia e rondó 

21H SALA SÃO PAULO 

AKAMUS - AKADEMIE FÜR 

ALTE MUSIK BERLIN 

BERNHARD FORCK direção musical 

e viol ino 

GUDRUN ENGELHARDT violino 

KERSTIN ERBEN violino 

STEPHAN MAl violino 

UTA PETERS violino 

GABRIELE STEINFELD violino 

DÓRTE WETZEL violino 

CLEMENS-MARIA NUSZBAUMER 

viola 

ANNETTE GEIGER viola 

ANJA-REGINE GRAEWEL viola 

BARBARA KERNIG violoncelo 

WALTER RUMER contrabaixo 

CHRISTOPH HUNTGEBURT flauta 

CHRISTIAN BEUSE fagote 

RAPHAEL ALPERMANN cravoeorgão 

JOHANN BERNHARD BACH 

(1676-1749) 

Suíte para cordas e baixo contínuo 
emmi menor 

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI 

(1710-1736) 

Concerto para flauta, cordas e baixo 
contínuo em sol maior 

WILHELM FRIEDEMANN BACH 

(1710-1784) 

Concerto para cravo, cordas e baixo 
contínuo em fá menor 

INTERVALO 

PIETRO LOCATELLI (1695-1764) 

Concerto grosso em mi bemol maior, 
opus 7, "Il pianto dJtrianna" 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

(1 676- 1749) 

Suíte para flauta, cordas e baixo 
contínuo n.2 em si menor, BWV 1067 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

MÚSICA DE CÂMARA 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Q_uarteto em mi bemol maior, opus 47 
Sostenuto assai- Allegro ma non troppo 

Scherzo (molto vivace) 

Andante cantab ile 

Finale vivace 

RICARDO BALLESTERO piano 
KEES HÜLSMANN violino 
RAINER MOOG viola 

FABIO PRESGRAVE violoncelo 

BÉLA BARTÓK (1881-1945) 

Contrastes para violino, 
clarinete e piano, BB 116 

Verbunkos- Moderato ma ritmado 

Pinheno- Lento 

Sebes- Allegro vivace 

ELIANE TOKESHI violino 
RALPH MANNO clarinete 

PAULO ÁLVARES piano 

INTERVALO 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 

Trio para piano, violino e trompa 
em mi bemol maior, opus 40 
Andante 

Scherzo 

Adagio molto 

Finale: Allegro com brio 

KEES HÜLSMANN violino 

LUIZ GARCIA trompa 

FANY SOL TER piano 

BÉLA BARTÓK (1881-1945) 

Sonata para dois pianos 
e percussão Sz 110 

Assai lento 

Lento ma non troppo 

Fi nale- Allegro non troppo 

PAULO ÁLVARES piano 
HORÁCIO GOUVEIA piano 
EDUARDO LEANDRO percussão 

CARLOS TARCHA percussão 
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13 DE JULHO TERÇA 

15H30 IGREJA SÃO BENEDITO 

MÚSICA DE CÂMARA OSESP 
ORQUESTRA RESIDENTE 

FLORIAN CRISTEA violino 

PETER PAS viola 

HELOISA MEIRELLES violoncelo 

ALE XANDRE SILVÉRIO fagote 

OLGA KOPYLOVA piano 

SOFIA GUBAIDULINA (1931) 

Q_uasi hoquetus 

ANTON ARENSKY (1861-1906) 

Trio com piano n.1 em ré menor, 
opus 32 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

SÃO PAULO COMPANHIA 

DE DANÇA 
(ENSAIO ABERTO ÀS 16H) 

IRACITY CARDOSO diretora 

INÊS BOGÉA diretora 

GEORGEBALANCHINE 

(1904-1983) 

Serena de (coreografia sobre 

música de Piotr Tchaikovsky) 

INTERVALO 

NACHO DUATO (1957) 

Gnawa (coreografia sobre 

músicas marroquinas) 

14 DE JULHO QU ARTA 

15H 3 0 I GR EJ A SA NTA TERE ZI NH A 

MÚSICA DE CÂMARA OSESP 
ORQUESTRA RESIDENTE 

CAMILA YASUDA violino 

PAULO PASCHOAL violino 

SIMEON GRINBERG vi ola 

MARIALBI TRISOLIO violoncelo 

PAOLA BARON harpa 

LIUBA KLEVTSOVA harpa 

ARNOLD BAX (1883-1953) 

Q_uinteto para harpa e cordas 

ANDRÉ CAPLET (1878-1925) 

Conte fantastique para harpa 
e quarteto de cordas 

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 

Arabesque (Transcrição de John P. 

Escosa) 

MAURICE RAVEL (1875-1937) 

Ma mere l'oye (Transcrição 
de]ohn P. Escosa) 

ENRIQ.UE GRANADOS 

(1867-1916) 

Dança espanhola n.s (Transcrição 

de Carlos Salzedo) 
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>CONTINUAÇÃO 14 DE JULHO 

21H SALA SÃO PAULO 

LES MUSICIENS 
DE SAINT-JULIEN 

FRANÇOIS LAZAREVICH 

direção musical, flauta e gaita de foles 

BASILE BRÉMAUD violino 

ANNE-LISE FOY viola de roda 

(hurdy-gwdy) 

FRANÇOISE MASSET soprano 

STÉPHANE FUGET piano 

TRADICIONAL 

Bien le bonsoir charmante brune 
(tradicional da Auvergne) 

Las nossas de la senzilha e de! pinsou 
(tradicional) 

]aneta ount anirem gardar 
(harmonizada por Maurice Ravel) 

JULIEN TIERSOT (1857-1936) 

Allons mes jolis breufs 

TRADICIONAL 

C'était une p'tit' jeune frlle 

Mariez-moi 

VÁRIOS AUTORES 

Suíte de bourrées e bergeres 

Bourrée (harmonizada em 1848 

por Fryderyk Chopin) 

Bourrées et montagnardes 
(LEMAIGRE) 

Bergere et chasseur ( CHABRIER) 

Bergere et chasseur (tradicional) 

EMMANUEL CHABRIER 

(1841-1894) 

(@eles amants ont de peine 

Marche de l'Anglard (tradicional 
da Auvergne) 

JULIEN TIERSOT (1 8 57- 1 936) 

Le coucou et l'alouette 

CO N TIN UA > 

AUGUSTA HOLMES (1847-1903) 

Les Lavandieres 

TRADICIONAL 

Suíte "deNohant" 
Andantino (notada por 
George Sand) 

Bourrée d'A.urore Sand 
En traversant les plain's et les 
montagnes (tradicional) 

GEORGES BIZET (1838-1875) 

Mondouxami 

VÁRIOS 

Tant que j'avais des noisettes 
(tradicional) 

Allons au bois (tradicional) 

Lorsque j'aivions des noisettes 
(EMMANUEL) 

FRANZ LISZT (1811-1886) 

Pastora/e 

JOSEPH CANTELOUBE (1879-1957) 
Te l'co te 

PAULINE VIARDOT (1821-1910) 
Mon bel amy 

VÁRIOS 

Suíte de três peças instrumentais 
Villageoise 
Bourr{e 

Bourrées et montagnardes 
(LEMAIGRE) 

Vieille chanson (viARDOT) 

JOSEPH CANTELOUBE (1879-1957) 

Brezairola 

VÁRIOS 

Suíte de bourrées três tempos 
Bourrée d'A.ntoine Chabrier 
(tradicional da Auvergne) 

Ound' onoren gorda~ ( CANTELOU BE ) 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

AKAMUS - AKADEMIE FÜR 
ALTE MUSIK BERLIN 

BERNHARD FORCK di reção musical 

e violino 

GUDRUN ENGELHARDT violi no 

KERSTIN ERBEN violino 

STEPHAN MAl violino 

UTA PETERS violino 

GABRIELE STEINFELD violino 

DORTE WETZEL violino 

CLEMENS-MARIA NUSZBAUMER 

viola 

ANNETTE GEIGER vi ola 

ANJA-REGINE GRAEWEL viola 

BARBARA KERNIG violoncelo 

WALTER RUMER contrabaixo 

CHRISTOPH HUNTGEBURT flauta 

CHRISTIAN BEUSE fagote 

RAPHAEL ALPERMANN cravo e orgão 

JOHANN BERNHARD BACH 

(1676-1749) 

Suíte para cordas e baixo contínuo 
em mi menor 

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI 

(1710- 1736) 

Concerto para flauta, cordas 
e baixo contínuo em sol maior 

WILHELM FRIEDEMANN BACH 

( 1 7l 0-1 7 8 4) 

Concerto para cravo, cordas 
e baixo contínuo em fá menor 

INTER VA LO 

PIETRO LOCATELLI (1695- 1764) 

Concerto grosso em mi bemol maior, 
opus 7, "Il pianto d'Arianna" 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

( 1 6 7 6 - 1 7 4 9 ) 

Suíte para flauta, cordas e bo. iYo 
contínuo n. 2 em si menor, BWV 1067 



15 DE JULHO QUINTA 

1SH30 IGREJA SÃO BE N EDITO 

MÚSICA DE CÂMARA 

ALBERTO NEPOMUCENO 

(186 4-1 9 20) 

Q_uarteto de cordas n.1 em si menor 

Allegro agita to 

Andante 

Scherzo 

Allegro spirituoso 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

(1756-1791) 

(@arteto para piano, violino, viola e 
violoncelo em sol menor, KV 478 
Allegro 

Andante 

Ro ndeau 

ARIADNE DASKALAKIS vi olino 

CHRISTOPHE DESJARDINS vi ola 

MARIANA AMARAL violoncelo 

SHEILA ARNOLD piano 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

(1 770-18 27 ) 

Septeto para cordas e sopros, opus 20 
Adagio- Allegro con brio 

Adagio cantabi le 

Tem po di minueto 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

2 1H SA LA SÃO PA U LO 

ORQUESTRA DE CÂMARA 

ALBRECHT MA VER regência e oboé 

ANTONIO VIVALDI (1678-1 74 1 ) 

Adagio do Concerto para violino n-4 
em fá menor, RV 297 "Inverno'~ de As 
quatro estações 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

( 1 685-1750) 

Concerto para oboé e orquestra de 
câmara, BWV 49, 105, 170 (arranjo de 
Andreas Tarkmann) 

Allegro 

Andan te 

Adagio 

Allegro 

EDWARD ELGAR (1857-1934) 

Serenata para cordas em mi menor, 
opus 20 
Larghetto 

Allegretto 

INTERVA LO 

JOHAN N S EBASTIAN BACH 

(1685- 1750) 

Concerto para oboé d'amore em 
lá maior, BWV 1055 

Allegro 

Larghetto 

Allegro ma non tanto 

FELIX MENDELSSOHN

BARTHOLDY (1809- 1 847) 

Sinfonia para cordas n.10 em si menor 

21H A UD ITÓRIO CLAUDIO 

SA NTO RO 

LES MUSICIENS 
DE SAINT-JULIEN 

FRANÇOIS LAZAREVICH direção 

musical, flauta e gaita-de-foles 

BASILE BRÉMAUD violino 

ANNE-LISE FOY violaderoda 

(hurdy-gurdy) 

FRANÇOISE MASSET soprano 

STÉPHANE FUGET piano 

TRADI CIONAL 
Bien le bonsoir charmante brune 
(tradicional da Auvergne) 

Las nossas de la senzilha e del pinsou 
(tradicional) 

]aneta ount anirem gardar 
(harmonizada por Maurice Ravel) 

JULIEN TIERSOT (18 5 7 - 1936) 

Allons mes jolis bceufs 

TRADICIONAL 
C'était une p'tit' jeune filie 

Mariez-moi 

VÁRIOS AUTORES 
Suíte de bourrées e bergeres 
Bourrée (harmonizada em 1848 por 
Fryderyk Chopin) 

Bourrées et montagnardes 
(LEMAIGRE) 

Bergere et chasseur ( CHABRIER) 

Bergere et chasseur (tradicional) 

EMMANUEL CHABRIER 
(1 841 -189 4 ) 

Q_ue les amants ont de peine 
Marche de tA.nglard (tradicional da 
Auvergne) 

JULIEN TIERSOT (1 85 7 - 1936) 

Le coucou et l'alouette 

AUGUSTA HOLMES (1 8 4 7-1903) 

Les Lavandieres 

CONTINUA > 

201 



2 0 2 

>CONTINUAÇÃO 15 DE JULHO 21H 

TRADICIONAL 

Suíte "de Nohant" 

Andantino (notada por 
George Sand) 

Bourrée d~urore Sand 

En traversant les plain's et les 
montagnes (tradicional) 

GEORGES BIZET (1838-1875) 

Mondouxami 

VÁRIOS 

Tant que j'avais des noisettes 
(tradicional) 

Allons au bois (tradicional) 

Lorsque j'aivions des noisettes 
(EMMANUEL) 

FRANZ LISZT (1811-1886) 

Pasto rale 

JOSEPH CANTELOUBE (1879-1957) 

Te l'co te 

PAULINE VIARDOT (1821-1910) 

Monbelamy 

VÁRIOS 

Suíte de três peças instrumentais 

Villageoise 

Bourrée 

Bourrées et montagnardes 
(LEMAIGRE) 

Vieille chanson (vrARDOT) 

JOSEPH CANTELOUBE (1879-1957) 

Brezairola 

VÁRIOS 

Suíte de bourrées três tempos 

Bourrée d~ntoine Chabrier 
(tradicional da Auvergne) 

Ound' onoren gorda? (cANTELOU BE) 

16 DE JULHO SEXTA 

15H30 IGREJA NOSSA SEN HORA 

DA SAÚDE 

MÚSICA DE CÂMARA 

EDINO KRIEGER (1928) 

Telas sonoras para quarteto de cordas 
Texturas 

Matizes 

Pontilhismo 

Linhas 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

RADAMÉS GNATALLI (1906-1988) 

Q,uatro quadros de]anZach para 
quarteto de cordas 
Poeta bras i lei r o 

Santo do nosso século 

Paisagem 

Feira 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

RADAMÉS GNATALLI (1906-1988) 

Suíte para quinteto de sopros 
Prelúdio 

Valsa 

Modinha 

Choro 

Final 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

OSVALDO LACERDA (1927) 

Q,uinteto 1988 
Moderadamente movido 

Animado 

Quase recitati vo um pouco à vontade 

Vivo 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

17H CAPE LA DO PALÁCIO 

BOA VISTA 

LA GAlA SCIENZA 

STEFANO BARNESCHI violino 

PAOLO BESCHI violoncelo 

FEDERICA VALLI piano 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

(1770-1827) 

Trio para piano n.s em ré maior, 
opus 70 n.1 
Allegro vivace e con brio 

Largo assai e espressivo 

Presto 

INTERVALO 

FRANZ SCHUBERT (1797-1828) 

Trio em mi bemol maior, opus wo 
Allegro 

Andante con moto 

Scherzando 

Allegro moderato 



-

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

ORQ.UESTRA DE CÂMARA 
FORMADA POR PROFESSORES E 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

ALBRECHT MA VER regência e oboé 

ANTONIO VIVALDI (1678-1741) 

Adagio do Concerto para violino n.4 
em fá menor, RV 297 "Inverno" de As 
quatro estações 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
(1685-1750) 

Concerto para oboé e orquestra de 
câmara, BWV 49, 105, 170 (Arranjo 
de Andreas Tarkmann) 

Allegro 

Andante 

Adagio 

Allegro 

EDWARD ELGAR (1857-1934) 

Serenata para cordas em mi menor, 
opus 20 

Larghetto 

Allegretto 

INTERVALO 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
(1685-1750) 

Concerto para oboé d'amore em lá 
maior, BWV 1055 
Allegro 

Larghetto 

Allegro ma non tanto 

FELIX MENDELSSOHN
BARTHOLDY (1809-1847) 

Sinfonia para cordas n.10 em si menor 

17 DE JULHO SÁBADO 

12H30 PR AÇA DO CAP I VARI 

ORQ.UESTRA JOVEM TOM JOBIM 

ROBERTO SION regência 

LUIZ EÇA (1936-1992) 

Imagem (arranjo de Célia Vaz) 

LUIZ GONZAGA (1912-1989) 

HUMBERTO TEIXEIRA (1915- 1979) 

Asa branca (arranjo de Luiz 
Arruda Paes) 

TOM JOBIM (1927-1994) 

CHICO BUARQ.UE (1944) 

Sabiá (arranjo de Roberto Sion) 

TOM JOBIM (1927-1994) 

Painel]obim II 
(arranjo de Laércio de Freitas) 

'ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) 

Fuga n.9 (orquestração Nelson 
Ayres) 

PAULINHO DA VIOLA (1942) 

Choro negro 
(arranjo de Nelson Ayres) 

PIXINGUINHA (1897-1973) 

Um a zero (arranjo de Roberto Sion) 

ROBERTO SION 

Suíte para umjazzman 
(dedicada a Vitor Assis Brasil) 

ROBERTO MENESCAL (1937) 

CHICO BUARQ.UE (1944) 

Bye bye Brasil 
(arranjo de Nelson Ayres) 

16H PR AÇA DO CA PIVARI 

ORQ.UESTRA SINFÔNICA 

DE SANTO ANDRÉ 

CARLOS MORENO regência 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

(1770-1827) 

Sinfonia n.1 em dó maior, opus 21 
Adagio malta- Allegro con brio 

RICHARD WAGNER (1813-1883) 

Abertura de Os mestres cantores 
deNuremberg, WWV 96 

MIKHAIL GLINKA (1804-1857) 

Russlan e Ludmila 

JEAN SIBELIUS (1865-1957) 

Finlândia 

CARLOS GOMES (1 836-1896) 

Abertura de O Guarany 

203 



204 

> CONTINUAÇÃO 17 DE JULHO 

17H CAPELA DO PALÁCIO 

BOA VISTA 

MÚSICA DE CÂMARA 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Trio para violino, viola e piano 
"Miirchenerziihlungen'~ opus 132 

Lebhaft nicht zu sch nell 

Lebhaft und se r markiert 

Ruhiges te~po, mit zartem ausd ruk 

Lebhaft sehr market 

ARIADNE DASKALAKIS violino 

SEBASTIAN GOTTSCHICK viola 

SHEILA ARNOLD piano 

ISANG YUN (1917-1995) 

Inventions (para dois oboés) 
Triller 

Glissandi 

Vorschlage 

Harmon ie 

WASHIGTON BARELLA oboé 

CHRISTIAN WETZEL oboé 

JAN DISMAS ZELENKA (1679-1745) 

Sonata para dois oboés,fagote 
e baixo contínuo em dó menor 
zwv 181/6 
Adagio 

Allegro 

Andante 

Allegro 

WASHIGTON BARELLA oboé 

CHRISTIAN WETZEL oboé 

VINCENT GODEL fagote 

NICOLAU DE FIGUEIREDO cravo 

PEDRO GADELHA contrabaixo 

CONTINUA > 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

(1 685-1750 ) 

Cantata "]auchzet Gott in allen 
landen" BWV 51 
Recitativo 

A ri a 

Chorale 

A ri a 

BARBARA ZANICHELLI soprano 

VALETIN GARVIE trompete 

ARIADNE DASKALAKIS vio li no 

ENOQUE JOSÉ DE MEIRELES violino 

SEBASTIAN GOTTSCHICK vio la 

MATIAS DE OLIVEIRA PINTO 

violoncelo 

PEDRO GADELHA contrabaixo 

NICOLAU DE FIGUEIREDO cravo 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTO RO 

ORQ.UESTRA SINFÔNICA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ORQUESTRA RESIDENTE 

FRANK SHIPWAY regência 

MARIA JOÃO PIRES piano 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

(1770-1827) 

Concerto para piano n-4 
em sol maior, opus 58 
Allegro moderato 

Andante con moto 

Rondo 

INTERVALO 

RICHARD STRAUSS ( 1 864-1949) 

Sinfonia Alpina, opus 64 
Noite 

O nascer do sol 

A ascensão 

Entrada na flo resta 

Caminhando às margens do regato 

A queda d'água 

Aparição 

Nos prados floridos 

Nos pastos 

Perd ido na espessura 

Na geleira 

Momentos perigosos 

O cume 

Visão 

Aparecem nuvens 

O so l se escurece pouco a pouco 

Elegia 

Calma antes da tormenta 

Ternporal e tempestade 

A descida 

O pôr-do-sol 

Ressonâncias 

Noite 



...... 

18 DE JULHO DOMINGO 

llH AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

CONCERTO DOS BOLSISTAS 

DE COMPOSIÇÃO DO FESTIVAL 

ROBERTO VICTORIO regência 

CÁSSIA CARRASCOZA flauta 

LUÍS AFONSO MONTANHA 

clarinete e clarone 

CARLOS TARCHA percussão 

LI DIA BAZARIAN piano 

ELIANE TOKESHI vio lino 

FABIO PRESGRAVE violoncelo 

FERNANDA AOKI NAVARRO 

Consolo na praia 

GUILHERME BERTISSOLO 

Supernovas, ondas, partículas e 
buracos ne,gros 

GUSTAVO PENHA 

Entorno de nenhum nenhuma 

IVAN EIJI SIMURRA 

Ambientes ou salas que refletem 
a percepção 

JOSÉ HENRIQ.UE PADOVANI 

Impedance 

MARCÍLIO ONOFRE 

Inaneii 

MAX PACKER 

... na vizinhança acordam, já que um 
vazio em movimento ... 

SÉRGIO RODRIGO LACERDA 

Acquarello tintas diluídas em á.gua 

12H30 PRAÇA DO CAPIVARI 

ORQ.UESTRA SINFÔNICA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ORQUESTRA RESIDENTE 

FRANK SHIPWAY regência 

MARIA JOÃO PIRES piano 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

(1770-1827) 

Concerto para piano n-4 em sol maior, 
opus 58 
Allegro moderato 

Andante con moto 

Rondo 

INTERVALO 

RICHARD STRAUSS (1864-1949) 

Sinfonia Alpina, opus 64 
Noite 

O nascer do sol 

A ascensão 

Entrada na floresta 

Caminhando às margens do regato 

A queda d'água 

Aparição 

Nos prados floridos 

Nos pastos 

Perd ido na espessura 

Na geleira 

Momentos perigosos 

O cume 

Visão 

Aparecem nuvens 

O sol se escurece pouco a pouco 

Elegia 

Calma antes da tormenta 

Temporal e tempestade 

A descida 

O pôr-do-sol 

Ressonâncias 

Noite 

15H30 IGREJA SANTA TEREZINHA 

CORO SINFÔNICO DA OSESP 

NAOMI MUNAKATA regência 

ELISABETE MENDONÇA 

soprano, solista 

SÍLVIA TESSUTO mezzo 

soprano, solista 

FERNANDO TOMIMURA piano 

GYORGY LIGETI (1923-2006) 

Éjszaka 

ORLANDO DI LASSO (1532-1564) 

La nuit froide et sombre 

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976) 

The Evenin.g Primrose, opus 47 n-4 

ANÔNIMO 

Tourdion 

FRANCIS POULENC (1899-1963) 

Chanson à boire 

ROBERT SCHUMANN (1810- 1856) 

Gute Nacht, opus 5.9 n-4 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 

In Stiller Nacht 

Der Abend, opus 62, n.2 

FRANZ SCHUBERT (1797- 1828) 

Stiindchen 

EDWARD ELGAR (185 7-1934) 

Spanish Serenade, opus 23 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Dunkler Licht.glanz, opus 138 

AYLTON ESCOBAR (1943) 

Flora, cinco canções de amor 

GILBERTO GIL (1942) 

NANA CAYMMI (1941) 

Bom dia (arranjo de Pedro Veneziani) 

o 
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>CONTINUAÇÃO 18 DE JULHO 

18H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

ORQ.UESTRA SINFÔNICA 

JUVENIL DA BAHIA (NEOJIBÁ) 

RICARDO CASTRO regência e piano 

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990) 

Abertura de Candide 

SILVESTRE REVUELTAS 

(1899-1940) 

Sensemay 

GEORGE GERSHWIN (1898-1937) 

Rhapsody in Blu.e 

INTERVALO 

MARLOS NOBRE (1939) 

Kabbalah, opus 96 

HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959) 

Bachianas Brasileiras n-4 
Prelúdio 

Coral 

Ária 

Dança 

ARTURO MÁRQ.UEZ (1950) 

Danzon n.2 

19 DE JULHO SEGUNDA 

1SH30 IGREJA NOSSA SENHORA 

DA SAÚDE 

MÚSICA DE CÂMARA 

CLARA SCHUMANN (1819-1896) 

Trio para violino, violoncelo e piano 
em sol menor opus 17 

Allegro 

Andante espressivo 

Lied: Allegretto 

Finale : Allegretto moderato 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Phantasiestücke para piano, violino 
e violoncelo opus 88 
Romanze - Nicht schnell mit imegen 

ausdruck 

Humoreske - Lebhaft 

Dett- Langsam und mitt ausdruck 

Finale- Im marsch 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

GUSTAV MAHLER (1860-1911) 

Q_u.arteto em lá menor 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

AMARAL VIEIRA (1952) 

Fronteiras para piano e cordas 
opu.s 297 (baseado em canções 
de Alma Mahler) 

Molto lento, espressivo 

Molto lento 

Allegro festivo 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

21H SALA SÃO PAU LO 

MÚSICA DE CÂMARA 

GILLES APAP violino 

MYRIAM LAFAR acordeão 

MARIA THERESIA VON PARADIS 

(1759-1824) 

Sicilienne 

FRITZ KREISLER (1875-1962) 

Preludio e Allegro 

PABLO DE SARASATE (1844-1908) 

Zapateado 

Zigeu.nerweisen 

ARVO PART (1935) 

Fratres 

DIVERSOS 

Música folclórica tradicional 
irlandesa, búlgara, romena e 
norte-americana 



-

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

ORQ.UESTRA DE CÂMARA 
FORMADA POR PROFESSORES E 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

EDUARDO LEANDRO regência 

GYORGY LIGETI (1923-2006) 

Seis bagatelas para quinteto de 
sopros 
Allegro con spirito 

Rubato. Lamentoso 

Allegro grazioso 

Presto ruvido 

Adagio. Mesto (Bela Bartók in memoriam) 

Malta vivace . Capriccioso 

RENAN DIAS MENDES flauta e 

piccolo 

RICARDO BARBOSA PEREIRA oboé 

JÉRÔME JULIEN-LAFERRIERE 

clarinete 

LUIZ GARCIA trompa 

FABIO CURY fagote 

GÉRARD GRISEY (1946-1998) 

Partiels (para dezoito 
instrumentistas) 

INT ERVA LO 

IANNIS XENAKIS ( 1 922-200 1) 

Peaux (para seis percussionistas) 

GYORGY LIGETI ( 1 923-2006) 

Concerto para piano 
Vivace malta ritmico e preciso 

Lento e deserto 

Vivace cantabile 

Allegro risoluto, malta ritmico 

Presto luminoso: fluido, constante, 

sempre malta ritmico 

PAULO ÁLVARES piano 

20 DE JULHO TERÇA 

15H30 IGREJA SÃO BENEDITO 

MÚSICA DE CÂMARA 

GUSTAV MAHLER (1860- 1911) 

Terceiro movimento da Sinfonia n.1 
em ré maior, "Titã" (arranjo 
para octeto de contrabaixos de 
Almir Amarante) 

Feierl ich und gemessen, ohne zu 

schleppen 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

CHARLES SMALL 

Conversations 

CARL LENTH E trombone tenor 

DARRIN COLEMAN MILLING 

trombone baixo 

JOSEPH HAYDN (1732-1809) 

Concerto para duas trompas em mi 
bemol maior 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

GRUPO DE CORDAS FORMADO 

POR ALUNOS DO PROFESSOR 

SEBASTIAN GOTTSCHICK 

LUIZ GARCIA trompa 

BOSTJAN LIPOVSEK trompa 

JOSÉ URSICINO DA SILVA 

(DUDA) (1935) 

Concertino para trompete e quinteto 
de metais 
Allegro, moderato, allegro 

Valsa 

Polka 

VALENTIN GARVIE trompete 

CONTINU A > 

DJALMA MELIN 

Música para uma avenida 

(para quinteto de metais) 

CARLOS GOMES (1836-1896) 

O Guarany (arranjo de O. Brum) 

NANDO CARNEIRO 

Nordestina para sexteto 
de trombones 

ELI-ERI MOURA 

Recordabi!is Bach para sexteto 
de trombones 

JOSÉ URSICINO DA SILVA 

(DUDA) 

Música para metais n.1 

RADEGUNDIS FEITOSA 

professor responsável 

BOLSISTAS DO FESTIVAL 

grupo de metais 

o 
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>CONTINUAÇÃO 20 DE JULHO 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTO RO 

MÚSICA DE CÂMARA 

GILLES APAP violino 

MYRIAM LAFAR acordeão 

MARIA THERESIA VON PARADIS 

(1759-1824) 

Sici!ienne · 

FRITZ KREISLER (1875-1 962) 

Preludio e Allegro 

PABLO DE SARASATE (1844-1908) 

Zapateado 

Zigeunerweisen 

ARVO PÃRT (1 935) 

Fratres 

DIVERSOS 

Música folclórica tradicional 
irlandesa, búlgara, romena e 
norte-americana 

21 DE JULHO QUARTA 

1SH30 IGREJA SANTA TEREZINHA 21H SALA SÃO PAULO 

MÚSICA DE CÂMARA 
GRUPOS DE CORDAS DE BOLSISTAS 

DO FESTIVAL 

ERNST MAHLE (1929) 

<&arteto de contrabaixos "1994" 

Moderato 

Andante 

Allegro 

FRANCISCO MIGNONE 

(1 897-1986) 

Modinha imperial 

CLAUDIO SANTORO (1919-1989) 

Mini concerto grosso 
Allegro moderato 

Andante 

Finale (vivace) 

EDMUNDO VILLANI-CÔRTES 

(1930) 

Cinco miniaturas 
Prelúdio 

Toada 

Choro 

Cantiga de ninar 

Baião 

CLÓVIS PEREIRA (1932) 

Três peças nordestinas 
No reino da pedra verde 

Aboio 

Galope 

ORQ.UESTRA DE CÂMARA 
FORMADA POR PROFESSORES 

E BOLSISTAS DO FESTIVAL 

EDUARDO LEANDRO regência 

GYORGY LIGETI (1923-2006) 

Seis bagatelas para quinteto 
de sopros 
Allegro con spirito 

Rubato. Lamentoso 

Al legro grazioso 

Presto ruvido 

Adagio. Mesto (Bela Bartók in memoriam) 

Molto vivace. Capriccioso 

RENAN DIAS MENDES flauta e 

picco lo 

RICARDO BARBOSA PEREIRA oboé 

JÉRÔME JULIEN-LAFERRIERE 

clar inete 

LUIZ GARCIA trompa 

FABIO CURY fagote 

GÉRARD GRISEY (1946-1 998) 

Partiels (para dezoito 
instrumentistas) 

INTERVALO 

IANNIS XENAKIS (1922-2001) 

Peaux (para seis percussionistas) 

GYORGY LIGETI (1923-2006) 

Concerto para piano 
Vivace molto ritmico e preciso 

Lento e deserto 

Vivace cantabile 

Allegro risoluto, molto ritmico 

Presto lu minoso: fluido, constante, 

sempre molto ritmico 

PAULO ÁLVARES piano 



-

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

ORQ.UESTRA SINFÔNICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
ORQUESTRA RESIDENTE 

YAN PASCAL TORTELIER regência 

GILLES APAP violino 

WITOLD LUTOSLAWSKI 

(1913-1994) 

Concerto para orquestra 
Intrada 
Capriccio 
Passacaglia, toccata e co rale 

INTERVALO 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

(1756-1791) 

Concerto para violino n.3 em sol 
maior, J<V 216- Strasburgo 
Allegro 
Adagio 
Rondo (allegro) 

MAURICE RAVEL (1875-1937) 

La Valse 

22 DE JULHO QUINTA 

1SH30 IGREJA SÃO BENEDITO 

ANIMA- MUSICA MUNDANA 

HUMANA ET INSTRUMENTALIS 

MARLUI MIRANDA voz, flautas 

indígenas brasileiras, percussão 

SILVIA RICARDINO harpadetrovador 

MARÍLIA VARGAS soprano 

PAULO DIAS percussão, cravo, organeto 

GISELA NOGUEIRA viola de arame 

LUIZ FIAMINGHI rabecas brasileiras 

VALERIA BITTAR flautas doces 

históricas, flautas indígenas brasileiras 

ATO 1 O tempo mítico [Anima) 

Visão -fragmentos e improvisação 

sobre canto do cipó kaxinauá- AC 

' 

0 Jrondens Virga- HILDEGARD 

VON BINGEN (1098-1179) 

Alvoradinha- Caixeiras do Divino 
Espírito Santo- MA 

Rosa das rosas- DOM AFONSO x. 
O SÁBIO (1221-1284) 

Nossa Senhora da Guia- Caixeiras 
do Divino Espírito Santo- MA 

Ave Maria - Tupã Cy -canto 

gregoriano- Tupã Cy- improvisação 

sobre Hildegard von Bingen 

ATO 2 O sangue fecunda 
a terra [Animus) 

Corra sangue pela terra- congada 
de São Sebastião- SP 

Romance da donzela 
guerreira- Romance - PB 

Arvoredos- Coco- RN 

Lai- fogo- GAUTIER DE COINCI 

(1177-1236) -Congos de 
São Gonçalo do Amarante- RN 

Naumu- Fragmentos e improvisação 

sobre texto yanomami- RR 

Estampie belicha- anônimo, 
séc. xrv, lbm add. 29987 

Aboio de arribada- Aboio- RO 

Calanguinho- JOSÉ EDUARDO 

GRAMANI (1944-1998) 

Mandado de rainha Ginga- Congos 
de São Gonçalo do Amarante - RN 

Rainha Ginga- Congos de São 
Gonçalo do Amarante- RN 

ATO 3 A revelação e o encontro 
[Animus e Anima) 

La guerriera 
Tradição oral italiana, ]esi 

Donzela que vai para 
a guerra- Romance - BA 

Eremona- Fragmentos e 
improvisação sobre canto do ritual 
Bep, mebengokrê- PA 

Mandad' ei comigo- MARTIN 

CODAX (séc. XIII) 
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>CONTINUAÇÃO 22 DE JULHO 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

ORQ.UESTRA SINFÔNICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
ORQUESTRA RESIDENTE 

YAN PASCAL TORTELIER regência 

GILLES APAP violino 

WITOLD. LUTOSLAWSKI 

(1913-1994) 

Concerto para orquestra 
Intrada 

Capriccio 

Passacaglia, toccata e co rale 

INTERVALO 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

(1756-1791) 

Concerto para violino no 4 em 
ré maior, KV 218 
Allegro 

Andante cantábi le 

Rondeau Andante grazioso- Allegro 

ma non troppo 

MAURICE RAVEL (1875-1937) 

La Valse 

23 DE JULHO SEXTA 

15H30 IGREJA NOSSA SENHORA 

DA SAÚDE 

MÚSICA DE CÂMARA 

DMITRI SHOSTAKOVICH 

(1906-1975) 

Octeto de cordas opus 11 
Preludio 

Scherzo 

SERGEI PROKOFIEV 

(1891-1953) 

Abertura sobre temas hebreus para 
piano, clarinete e quarteto de cordas 
opus 34 

Un poco allegro 

MIGUEL DEL AGUILA (1957) 

Q_uinteto de sopros n.2 
Back in time: Andante 

In Haven 

Under the earth 

F ar away: Presto 

ASTOR PIAZZOLLA 

A morte do anjo para piano 
e quarteto de cordas 

Fuaa e mistério para piano 
e quarteto de cordas 

17H CAPELA DO PALÁCIO 

BOA VISTA 

MÚSICA DE CÂMARA 

HEITOR VILLA-LOBOS (1889-1959) 

Choros n.2 

MAURICIO FREIRE flauta 

CRISTIANO ALVES clarinete 

JEAN FRANÇAIX (1912-1997) 

Divertimento 
Vivace 

Lento 

Vivo assai 

Allegro 

THEODORA GERAETS violino 

HORACIO SCHAEFER viola 

DIANA LIGETI violoncelo 

CATALIN ROTARU contrabaixo 

FABIO CURY fagote 

HEITOR VILLA-LOBOS (1889-1959) 

Q_uinteto instrumental, opus póstumo 
Allegro non troppo 

Lento 

Allegro poco moderato 

GUY ROPARTZ (1864-1955) 

Prélude, marine et chanson 
Prélude: Ben moderato 

Marine: Adagietto 

Chanson: Allegro Giocoso 

MAURICIO FREIRE flauta 

GENEVIEõVE LÉTANG harpa 

THEODORA GERAETS violino 

HORACIO SCHAEFER viola 

DIANA LIGETI violoncelo 



-

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

CRISTINA ORTIZ piano 

FRYDERYK CHOPIN (1810-1849) 

Scherzo n.1 em si menor, opus 20 

Ballade n.2 em fá maior, opus 38 

Scherzo n.3 em dó sustenido menor, 
opus 39 

Ballade n-4 em fá menor, opus 52 

INTERVALO 

Ballade n.1 em sol menor, opus 23 

Scherzo n.2 em si bemol menor, 
opus 31 

Ballade n.3 em lá bemol maior, 
opus 47 

Scherzo n.4 em mi maior, opus 54 

24 DE JULHO SÁBADO 

12H30 PRAÇA DO CAPIVARI 

BANDA SINFÔNICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

MARCOS SADAO SHIRAKAWA 

regência 

WASHINGTON BARELLA oboé 

FÁBIO CURY fagote 

GEORGE GERSHWIN (1898-1937) 

Abertura cubana (transcrição de 
Daniel R. Havens) 

FRIGYES HIDAS (1928-2007) 

Concerto duplo para oboé,faaote 
e banda sinfônica 

ALDO RAFAEL FORTE (1953) 

The Riddle o f the Sphinx
Aaes of Man 

ALFRED REED (1921-2005) 

Sinfonia para Sopros n.5, "Sakura" 
II-Freely (Quasi recitative) 

Seaunda Suíte para banda, 
"Latino-Mexicana" 
Son Montuno 

Tango "sargasso Sere nade" 

Guaracha 

Passo doble "A la corrida" 

16H PRAÇA DO CAPIVARI 

ORQUESTRA DE METAIS 

LYRATATUÍ 

ADALTO SOARES regência 

JOÃO BOSCO (1946) 

ALDIR BLANC (1946) 

O bêbado e o equilibrista 

ARY BARROSO (1903-1964) 

Aquarela do Brasil 

JAY CHATTAWAY (1946) 

Mazama 

GILBERTO GAGLIARDI (1922) 

Cantos nordestinos 

LORENZO FERNANDES 

(1900- 1973) 

Batuque 

CHICK COREA (1941) 

Spain 

GERALDO VANDRÉ (1935) 

THÉO DE BARROS (1943) 

Disparada 

ERNEST TOCH (1887-1964) 

Geowaphical Fu.au.e 

ARY BARROSO (1903-1964) 

Isto aqui, o que é? 

JOSÉ LEOCÁCIO 

Paraqu.edista 

SEBASTIÃO CIRINO (1902-1 968) 

DUQ.UE BICALHO (1887-1975) 

Cristo nasceu. na Bahia 

FRANCISCO MIGNONE ( 1897-1986) 

Maracatu. de Chico Rei 
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>CONTINUAÇÃO 24 DE JULHO 

17H CAPELA DO PALÁCIO 

BOA VISTA 

ZBIGNIEW RAUBO piano 

FRYDERYK CHOPIN (1810...:1849) 

Q_uatro mazurkas} opus 41 

Sonata em si bemol menor. opus 35 

Polonaise em lá sustenido maior. 
opus 53 

Barcarola em fá sustenido maior. 
opus 6o 

SERGEI RACHMANINOV 

( 1873-1943) 

Variações sobre um tema de Chopin} 
opus22 

~ 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

ORQ.UESTRA SINFÔNICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ORQUESTRA RESIDENTE 

YAN PASCAL TORTELIER regência 

MARC COPPEY violoncelo 

GIOACCHINO ROSSINI 

(1792-1868) 

Abertura de Semíramis 

ROBERT SCHUMANN ( 1810-1856) 

Concerto para violoncelo em lá 
menor. opus 129 

INTERVALO 

FLORENT SCHMITT (1870-1958) 

A tragédia de Salomé} opus 50 

25 DE JULHO DOMINGO 

12H30 PRAÇA DO CAPIVARI 

ORQ.UESTRA SINFÔNICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ORQUESTRA RESIDENTE 

YAN PASCAL TORTELIER regência 

MARC COPPEY violoncelo 

GIOACCHINO ROSSINI 

(1792-1868) 

Abertura de Semíramis 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Concerto para violoncelo em lá 
menor. opus 129 

FLORENT SCHMITT (1870-1958) 

A tragédia de Salomé} opus 50 

·-- --- -'--'------=---



15H30 IGREJA SANTA TEREZINHA 

CORAL INFANTO-JUVENIL 

DO GURI SANTA MARCELINA 

GIULIANA FROZONI regência 

RODOLFO JONASSON regência 

(assistente) 

RENAN BISPO flauta 

THIAGO NEVES piano 

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990) 

Warm-up 

FRANCIS POULENC (1899-1963) 

Pilons l'orge 

CHRISTINA ROSETTI (1830-1894) 

VICTORIA EBEL-SABO (1957) 

Who has seen the wind? 

HENRY PURCELL (1659-1695) 

Laudate Deum 

GYÕRGY LIGETI (1923-1998) 

Pletykázó asszonyok 

ADRIANO BANCHIERI (1568-1634) 

L'altra estate 

GEORG PHILIPP TELEMANN 

(1681-1767) 

Ceciderunt in profundum 

CONTINUA> 

PERCY BYSSHE SHELLEY 

(1792-1822) 

RALPH VAUGHAN WILLIAMS 

(1872-1958) 

Six Chora! Songs 
I. A Song of Courage 
II. A Song of Liberty 
III. A Song of Healing 
IV. A Song of Victory 
V. A Song o f Pity, Peace and Love 
VI. A Song of the New Age 

RENATO ROCHA 

A lua (arranjo de Patrícia Costa) 

VINICIUS DE MORAES 

(1913-1980) 

CARLOS LYRA (1939) 

Minha namorada 
(arranjo de Damiano Cozzella) 

MILTON NASCIMENTO (1842)/ 

FERNANDO BRANT (1946) 

De magia, da dança e pés 
(arranjo de Geraldo Olivieri ]r.) 

18H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

MÚSICA DE CÂMARA 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

(1756-1791) 

Serenata em si bemol maior, aGran 
Partita': KV 361 (370) 

Largo 
Minuetto- Trio I- Trio II 

Adagio 
Minuetto- Allegretto- Trio I- Trio II 

Romance- Adagio 
Tema com Variazioni- Andante 
Variação I- II- III- IV- V- Adagio 

VI-Allegro 
Finale- Molto allegro 

PROFESSORES E BOLSISTAS DO 

FESTIVAL 

INTERVALO 

GRUPO DE METAIS DE BOLSISTAS 

DO FESTIVAL 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: 

FERNANDO DISSENHA trompete 

VALENTIN GARVIE trompete 

LUIZ GARCIA trompa 

BOSTJAN LIPOVSEK trompa 

CARL LENTHE trombone tenor 

DARCIO GIANELLI trombone tenor 

RADEGUNDIS FEITOSA trombone 

tenor 

DARRIN COLEMAN MILLING 

trombone baixo 

ROLAND SZENTPALI tuba 
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26 DE JULHO SEGUNDA 

15H30 IGREJA NOSSA 

SENHORA DA SAÚDE 

MÚSICA DE CÂMARA OSESP 
ORQUESTRA RESIDENTE 

SÁVIO ARAÚJO flauta 

JOEL GISIGER oboé 

SÉRGIO BURGANI clari nete 

FRANCISCO FORMIGA fagote 

SAMUEL HAMZEM trompa 

MOZART CAMARGO GUARNIERI 

(1907-1948) 

Choros para quinteto de sopros 

LIDUÍNO PITOMBEIRA (1962) 

Suíte hermética 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

Q.UARTETO DE CORDAS OSESP 
ORQUESTRA RESIDENTE 

EMMANUELE BALDINI vio lino 

DAVI GRATON violino 

PETER PAS viola 

JOHANNES GRAMSCH violoncelo 

CAIO PAGA NO piano, convidado 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 

Q_uinteto para piano e cordas 
em fá menor, opus 34 (1865) 

Allegro non troppo 

Andante, un poco Adagio 

Scherzo . Allegro 

Finale. Poco sostenuto. Allegro non troppo 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Q_uinteto, opus 44 

Allegro brillante 

In modo d'una marcia (un poco largamente) 

Scherzo (molto vivace) 
Allegro ma non troppo 

27 DE JULHO TERÇA 

15H30 IGREJA SÃO BEN EDITO 

MÚSICA DE CÂMARA OSESP 
ORQUESTRA RESIDENTE 

DAVI GRATON vio lino 

CÉSAR MIRANDA violino 

CRISTIAN SANOU violino 

LEANDRO SILVA violino 

FRANCISCO EDERSON vio la 

DAVID MARQUES SILVA vio la 

JIN-JOO DOH violoncelo 

ADRIANA HOLTZ violonce lo 

NEY CARVALHO contrabaixo 

JOHAN SVENDSEN (1840-1911) 

Octeto em lá maior, opus 3 

OSVALDO GOLIJOV (1960) 

, Last Round (para noneto de cordas) 

-~- ·~--~~-



21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

MÚSICA DE CÂMARA 

MAURICE RAVEL (1875-1937) 

Sonata n.2 para violino e piano em 
sol maior 
Allegretto 

Blues 

Perpetuum mobile 

Tzigane 
Lento quase cadenza 

Allegro- Meno vivo 

Grandioso 

DIMITRY BERLINSKY violino 

RICHARD BISHOP piano 

INTERVALO 

GABRIEL FAURÉ (1845-1924) 

Trio para piano, violino e violoncelo 
em ré menor opus 120 
Allegro ma non troppo 

Andantino 

Finale: allegro vivo 

CLAUDIO CRUZ violino 

DIANA LIGETI violoncelo 

EDUARDO MONTEIRO piano 

HENRIQUE OSWALD (1852-1931) 

Q,uarteto em sol maior opus 26 
Allegro moderato 

Andante con moto 

CLAUDIO CRUZ violino 

HORÁCIO SCHAEFER viola 

DIANA LIGETI violoncelo 

EDUARDO MONTEIRO piano 

28 DE JULHO QUA RTA 

15H30 IGREJA SANTA 

TEREZINHA 

MÚSICA DE CÂMARA 
RECITAL DOS BOLSISTAS DE PIANO 

DO FESTIVAL 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: 

FANY SOL TER 

SHEILA ARNOLD 

PAULO ÁLVARES 

RICARDO BALLESTERO 

HORÁCIO GOUVEIA 

EDUARDO MONTEIRO 

RICHARD BISHOP 

21H SALA SÃO PAULO 

ORQ.UESTRA SINFÔNICA 

DAUSP 

LIGIA AMADIO regência 

ARNALDO COHEN piano 

ROBERT SCHUMANN (1810-1 856) 

Abertura de Genoveva, opus 81 

FRANZ LISZT (1811-1886) 

Concerto para piano e orquestra n.2 
em lá maior; S 125 
Adagio sostenuto assai 

Allegro agita to assai 

Allegro moderato 

Allegro deciso 

Marziale un poco meno allegro 

Allegro animato 

INTERVALO 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Sinfonia n.2 em dó maior, opus 61 
Sostenuto assai- Allegro, ma non troppo 

Scherzo: allegro vivace 

Adagio espress ivo 

Allegro malta vivace 
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>CONTINUAÇÃO 28 DE JULHO 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTO RO 

ORQUESTRA SINFÔNICA 
MUNICIPAL 

RODRIGO DE CARVALHO regência 

CRISTINA ORTIZ piano 

SILVIO FERRAZ (1959) 

Itinerários do Curvelo 

FRYDERYK CHOPIN (1810-1849) 

Concerto para piano e orquestra n.2) 
opus 21 

Maestoso 

Larghetto 
Allegro vivace 

INTERVALO 

BÉLA BARTÓK (1881-1945) 

Concerto para orquestra) SZ116 
Andante non troppo 
Allegretto scherzando 
Andante non troppo 
Allegretto 

29 DE JULHO QUINTA 

1SH30 IGREJA SÃO BEN EDITO 

MÚSICA DE CÂMARA 
RECITAL DOS BOLSISTAS DE VIOLÃO 

DO FESTIVAL 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: 

FÁBIO ZANON 

JOSÉ ANTONIO ESCOBAR 

ZORAN DUKIC 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

ORQUESTRA SINFÔNICA 
DAUSP 

LIGIA AMADIO regência 

ARNALDO COHEN piano 

ROBERT SCHUMANN (18 10-1856) 

Abertura de Genoveva) opus 81 

FRANZ LISZT (1 8 11- 1 886) 

Concerto para piano e orquestra n.2 
em lá maior, S 125 

Adagio sostenuto assai 
Allegro agi tato assai 
Allegro moderato 

Allegro deciso 
Marziale un poco meno allegro 
Allegro animato 

INT ERVALO 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Sinfonia n.2 em dó maior, opus 61 
Sostenuto assai - Allegro, ma non troppo 
Scherzo: allegro vivace 

Adagio espressivo 
Allegro molto vivace 



30 DE JULHO SEXTA 

15H30 IGREJA NOSSA SENHORA 

DA SAÚDE 

MÚSICA DE CÂMARA 
RECITA BOLSISTAS DE PIANO 

DO FESTIVAL 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS : 

FANY SOL TER 

SHEILA ARNOLD 

PAULO ÁLVARES 

RICARDO BALLESTERO 

HORÁCIO GOUVEIA 

EDUARDO MONTEIRO 

RICHARD BISHOP 

17H CAPELA DO PAL ÁCIO 

BOA VISTA 

MÚSICA DE CÂMARA 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Phantasiestucke para clarinete e 
piano, opus 73 
Zart und mit ausdruck 

Lebhaft, leicht 

Rasch, mit feuer 

CRISTIANO ALVES clarinete 

RICARDO BALLESTERO piano 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Miirchenbilder, opus 113 

Nicht schnell 

Lebhaft 

Rasch 

Langsam, mit melancholischem Ausdruck 

HORÁCIO SCHAEFER viola 

HORÁCIO GOUVEIA piano 

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Três romances para oboé 
e piano, opus 94 
Nicht schnell 

Einfach, innig 

Nicht schnell 

WASHIGTON BARELLA oboé 

RICARDO BALLESTERO piano 

OLIVIER TONI (1926) 

Recitativo 6 

PAULO ÁLVARES piano 

GYÕRGY KURTÁG (1926) 

Homenagem a Schumann 

CRISTIANO ALVES clarinete 

HORÁCIO SCHAEFER viola 

PAULO ÁLVARES piano 

21H SA LA SÃO PAULO 

CAMERATA ABERTA 

ORQ.UESTRA SINFÔNICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
ORQUESTRA RESIDENTE 

ALEX KLEIN regência 

IGOR STRAVINSKY (1882-1971) 

A história do soldado 

FABIO CURY fagote 

ADENILSON TELLES trompete 

CARLOS FREITAS trombone 

HERIVELTO BRANDINO percussão 

MARTIN TUKSA violino 

PEDRO GADELHA contrabaixo 

INTERVALO 

SERGEI RACHMANINOV 

(1873-1943) 

Sinfonia n.2 em mi menor, opus 27 
Largo- Allegro moderato 

Allegro molto 

Adagio 

Allegro vivace 
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>CONTINUAÇÃO 30 DE JULHO 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTO RO 

ORQUESTRA DO FESTIVAL 

YAN PASCAL TORTELIER regência 

CLÁUDIO CRUZ regênciaeviolino 

HENRI DUTILLEUX (1916) 

Timbres, espace, mouvement 

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) 

As quatro estações portenhas 
Verão portenho 

Inverno portenho 

Outono portenho 

Primavera portenha 

INTERVALO 

IGOR STRAVINSKY (1882-1971) 

O pássaro de fogo, versão 1945 

31 DE JULHO SÁBADO 

12H30 PRAÇA DO CAPIVARI 

ORQUESTRA DO FESTIVAL 

YAN PASCAL TORTELIER regência 

CLÁUDIO CRUZ regênciaeviolino 

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) 

As quatro estações portenhas 
Verão portenho 

Inverno portenho 

Outono portenho 

Primavera portenha 

IGOR STRAVINSKY (1882-1971) 

O pássaro de fogo, versão 1945 

16H PRAÇA DO CAPIVARI 

ORQUESTRA SINFÔNICA DO 

CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 

WAGNER POLISTCHUK regência 

MODEST MUSSORGSKY 

(1839-1881) 

Uma noite no .Monte Calvo 
(arranjo de Nikolai Rimsky

Korsakov) 

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) 

Três peças para piano e orquestra de 
câmara (arranjo de José Bragato) 

Prelúdio: lento 

Fuga: allegro 

Divertimento: allegro molto 

GEORGE GERSHWIN (1898-1937) 

Um americano em Paris 

ALBERTO GINASTERA (1916-1983) 

Danças do balé Estancia 
Os trabalhadores agrícolas 

Dança do trigo 

Os peões da fazenda 

Malambo 



17H CAP EL A DO PALÁC IO 

BOA VISTA 

FÁBIO ZANON violão 

FERNANDO SOR (1778-1839) 

Bagatel!e, opus 43 n-3 

Píece de socíété, opus 36 n.2 
Minueto 

Allemande 

Andantíno, opus 5 n-3 

Minueto em ré maior, opus 11 n.5 

Estudo em si menor, opus 31 n.18 

Estudo em mí maior, opus 31 n.24 

MANUEL PONCE ( 1 882-1948) 

Variações sobre Folia de Espanha 
e fuga 

INTERVALO 

RADAMÉS GNATTALI (1906-1988) 

Pequena suíte 
Pastoril 

Toada 

Frevo 

Três estudos de concerto 
Tocata em ritmo de samba n.1 

Dança brasileira 

Tocata em ritmo de samba n.2 

SINDO GARAY (1896-1968) 

Pérola marinha (arranjo de Rey 

Guerra) 

AGUSTÍN BARRIOS (1885-1944) 

Dança paraguaia 

EDUARDO CABA (1890-1953) 

Aíre índio n.2 (transcrição de 

PiraíVaca) 

MARCO PEREIRA (1950) 

Bate-coxa 

21H AUDITÓRIO CLAUDIO 

SANTORO 

CAMERATA ABERTA 

ORQUESTRA SINFÔNICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
ORQUESTRA RESIDENTE 

ALEX KLEIN regência 

IGOR STRAVINSKY (188 2-1971) 

A história do soldado 

FABIO CU RY fagote 

ADENILSON TELLES trompete 

CARLOS FREITAS trombon e 

HERIVELTO BRANDINO percussão 

MARTIN TUKSA violino 

PEDRO GADELHA contrabaixo 

INTERVALO 

SERGEI RACHMANINOV 

(1873- 1 943) 

Sinfonia n.2 em mí menor, opus 27 

Largo- Allegro moderato 

Allegro molto 

Adagio 

Allegro vivace 

1° DE AGOSTO DOMINGO 

18H SALA SÃO PAULO 

ORQUESTRA DO FESTIVAL 

YAN PASCAL TORTELIER regência 

CLÁUDIO CRUZ regênciaeviolino 

HENRI DUTILLEUX (1916) 

Timbres, espace, mouvement 

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) 

As quatro estações portenhas 
Verão portenho 

Inverno portenho 

Outono portenho 

Primavera portenha 

INTERVALO 

IGOR STRAVINSKY (1882-1971) 

O pássaro de fogo, versão 1945 
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MASTER CLASSES 

Muitos dos destaques da programação do Festival de Campos do Jordão 

ministram master classes para os bolsistas, e esses eventos são abertos 

ao público ouvinte. Acompanhe a programação abaixo, que acontece 

no Preventório Santa Clara. 

ANTONIO MENESES violoncelo 

5, 6 E 7 DE JULHO 

l4H30 ÀS l7H30 

MARIA JOÃO PIRES piano 

DATA E HORÁRIO A CONFIRMAR 

CRISTINA ORTIZ piano 

26 DE JULHO 

DAS l4H30 ÀS l8H30 

27 DE JULHO 

DAS l6H ÀS l9H 

29 E 30 DE JULHO 

DAS 9H ÀS l2H E 

DAS l4H30 ÀS l7H30 

ARNALDO COHEN piano 

30 DE JULHO 
DAS l4H3 0 ÀS l7H 3 0 

ZBI GNIEW RAUBO piano 

19, 20, 22 E 23 DE JULHO 
DAS 9 H ÀS l2H 

21 DE JULHO 

DAS l4H3 0 ÀS l7H30 

GILLES APAP violino 

DATA E HORÁRIO A CO NFI RMA R 

MYRIAM LAFAR acordeão 

21 DE JULHO 
DAS l4H ÀS l7H 

MARC COPPEY violoncelo 

22 DE JULHO 

DAS 9H ÀS l2H E DAS l4H ÀS l7H 

DMITRI BERLINSKY violino 

25, 28, 29 E 30 DE JULHO 
HORÁRIO A CONFIRMAR 

AKAMUS 

BERNHARD FORCK violino 
CHRISTOPH HUNTGEBURTH flauta 
CHRISTIAN BEUSE fagote 
RAPHAEL ALPERMANN cravo 

13 DE JULHO 

DAS lSH ÀS l8H 

LA GAlA SCIENZA 

STEFANO BASNESCHI violino 
PAOLO BESCHI Violoncelo 
FEDE RICA VALLI piano 

17 DE JULHO 

DAS l 4 H ÀS l 7 H 

PAOLO BESCHI violoncelo 
"As suítes de]. S. Bach" 

17 DE JULHO 

DA S l OH ÀS l 3 H 

CONFIRA INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM WWW.FESTIVALCAMPOSDOJORDAO .ORG.BR 

Q.UARTETO ARDITTI 

IRVINE ARDITTI violino 
ASHOT SARKISSJAN violino 
RALF EHLERS viola 
LUCAS FELS violoncelo 

5 DE JULHO 

DAS 9H ÀS l2H E 

DAS l4H30 ÀS l7H30 

6 DE JULHO 

DAS 9H ÀS l2H 

7 DE JULHO 

DAS 9H ÀS l2H 

LES MUSICIENS DE SAINT-)ULIEN 

BASILE BRÉMAUD violino 
ANNE-LISE FOY viola de roda (hurdy 
gurdy)- aula expositiva 
FRANÇOIS LAZAREVICH flauta 

13 DE JULHO 

DAS 9H ÀS l2H 

E DAS l4H ÀS l7H 

GENEVIEVE LÉTANG harpa 

17 DE JULHO 

DAS 9H ÀS l2H E DAS l4H ÀS l 7 H 

GENEVIEVE LÉTANG harpa 
na composição 

15 DE JULHO 

DAS 9 H ÀS l 2 H 



CAMPOS DO JORDÁO Av. O r. Irineu Gonçalves da Silva 

R. Eduardo Moreira Caut 

~Av. Alto da Boa Vista 

mapa ilustrativo 

Mo n o do 
Elefante 

LOCAIS ONDE ACONTECE O FESTIVAL-----------

CAMPOS DO JORDÁO 

1 AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO 

Inaugurado em 1979 para ser o palco pri nci
pal do Festival, possui sala de espetáculos 
com cerca de novecentos lugares e está 
situado em um parque-museu, onde estão 
expostas obras da escultora Felicia Leirner. 
Distante cerca de 5 km do centro da cidade. 
Av. Dr. Arrobas Martins, 188o, 
Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, SP 
TEL (12) 3662-2334 

2 IGREJA MATRIZ DESTA. TEREZINHA 

Antigo Convento dos Franciscanos, é a 
igreja da padroeira da cidade, onde se rea
lizam as principais festas religiosas locais. 
Rua Tadeu Rangel Pestana, 662, 
Abernéssia, Campos do Jordão,SP 
TEL (12) 3662-1740 

3 IGREJA NOSSA SRA . DA SAÚDE 

Localizada no alto da VilaJaguaribe, pos
sui no fundo do altar-mor gigantesca tela 
do pintor Camargo Freire. 
Praça Nossa Senhora da Saúde, 01, 
V.Jaguaribe, Campos do Jordão, SP 
TEL (12) 3662-2919 

4 IGREJA SÃO BENEDITO 

Localizada ao lado da Praça do Capiva
ri, apresenta decoração sacra de rara 
beleza, destacando-se ainda a origina
lidade arquitetônicadotemplo. Espaço 
de apresentações de corais. 
Av. Macedo Soares, 55, Vi laCapivari, 
Campos do Jordão, SP 
TEL (12) 3663-1340 

5 CAPELA DO PALÁCIO BOA VISTA 

Fica nas dependências do Palácio Boa 
Vista. Com uma arquitetura arroja
da, toda de vidro, e vista privilegiada 
parao perfil montanhoso de Campos. 
RuaAdhemarde Barros, 3001, Vila 
Alto da Boa Vista, TEL (12) 3662-1122 

6 PRAÇA DO CAPIVARI 

No coração do principal centro comer
cial de Campos do Jordão, concentra 
em seu entorno uma grande variedade 
de lojas, bares e restaurantes em cons
truções de estilo arqu i tetânico alemão. 
É onde acontecem as apresentações 
gratuitas ao ar livre do Festival. 

7 PREVENTÓRIO SANTA CLARA 

Antigo centro de recuperação de saú
de, o local já foi alojamento de bolsis
tas em antigas edições do Festival. 
Em 2010, é o local que concentra as 
atividades pedagógicas, como master 
classes, palestras e cursos de aperfei
çoamento dos bolsistas do Festival. 
Av. Matheus da Costa Pinto, 2002, 
Santa Cruz 

8 CASA DA CRIANÇA 

Sede do Instituto das Filhas de Nossa 
Senhora das Graças, o local abriga di
versas atividades culturais e também 
uma creche. Ali acontecerão as ativi
dades de formação de professores e 
musicalização infantil do Festival. 
Rua Monsenhor José Vita, 321 
Abernéssia, Campos do Jordão, SP 
TEL (12) 3364-3524 

SÃO PAULO 

SALA SÃO PAULO 

A antiga estação de trens 
da Estrada de Ferro So ro
cabana abriga hoje o 
Complexo Cultural Júlio 
Prestes, sede da maior e 
mais moderna sala de con
certos da América Latina, 
construída para receber as 
melhores orquestras sinfô
nicas do mundo. 
PraçaJúlio Prestes, 16, 
Luz, São Paulo, SP, 
TEL(11) 3223 3966 

SESC VILA MARIANA 

Um dos maiores complexos 
de lazer e cultura do Sesc 
SP, conta com uma sala de 
espetá cu los com setecentos 
lugares. 
Rua Pelotas, 141, Vila 
Mariana, São Paulo, SP, 
TEL (11) 5080-3000 
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GOVERNO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

Alberto Goldman 
Governador do Estado de São Paulo 

SECRETARIA DE ESTADO 

DA CULTURA DE SÃO PAULO 

Andrea Matarazzo 
Secretário de Estado da Cultura 

Fernanda Bandeira de Mello 
Secretária Adjunta 

Sérgio Tiezzi 
Chefe de Gabinete 

Carla Almeida Carvalho 
Coordenadora da Unidade 
de Formação Cultural 

Claudia Toni 
Assessora de Música 

I M PRESSO EM ]UNH O DE 2 0 1 0 

SANTA MARCELINA CULTURA 

Ir. Maria Assumpção Amstalden 
Presidente Honorífica 

Ir. Rosane Ghedin 
Diretora Presidente 

Ir. Giuseppina Raineri 
Presidente do Conselho de Administração 

Samuel Kerr 
Vice-presidente do Conselho 
de Administração 

Ir. Roseni Peixoto 
Diretora do Departamento de Cultura 

41° FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO 

Paulo Zuben 
Diretor Executivo 

Silvio Ferraz 
Diretor Artistico-Pedagógico 

Otavio Luiz Valero 
Diretor Administrativo 

Walter Gentil 
Diretor de Produção 

Adriana Schincariol Vercellino 
Coordenadora Artistico-Pedagógica 

Renato Bandel 
Coordenador Artistico-Pedagógico 

Maurício Cruz 
Coordenador de Relacionamento 
Institucional 

Maurício Ayer 
Coordenador de Comunicação 

ADMINISTRAÇÃO 

Cristiane Martins Soares 
Orçamentos 

Aline Volnistem 
Caetano Rodrigues 
Compras 

Sebastião Vieira da Costa 
Controller 

Gilberto de Lima 
Rodrigo Guedes 
Financeiro 

Cristina Miranda 
Adriano Lima 
Aline Soares 
Edson Moreira 
Karen Trombim 
Juliana de Lima 
Rodolfo Ribeiro 
Recursos Humanos 

Rodrigo Guerra 
Caio Paiva 
Murilo Mendes 
Wilson Reis 
Tecnologia da Informação 

Ruth Keiko Ishikawa 
Arquitetura 

João Antonio Moreira 
Manutenção Geral 

Auditório Claudio Santoro 
Ivone Jardim 
Supervisara 

Marc ia Vie ira 
Auxiliar de Recursos Hu manos 



NÚCLEO ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO 

Mareio Branco 
Produtor Pedagógico 

Ana Key Kapaz 
Fatima Leria 
Vivian Pavan 
Assistentes Pedagógicas 

Educação Musical Infantil 

Teca Alencar de Brito 
Coordenação 

Mairah Rocha 
Claudia Bellucci Dantas 
Julia Aranha Campos 
Verlucia Nogueira 
Maucha Barros 
Fábio Talarico Barros 
Carlos Henrique Rolfsen Belda 
Professores 

Mariana Pilatos Corado 
Mariana Pilotto Reis 
Heloísa Takata 
lvana Paschon 
Estagiários 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Comunicação 

Claudia Furnari 
Diretora de Arte 

Felipe Scartezzini 
Heda Lopes 
Assistentes 

Cristina Uchôa 
Comunicação Institucional 

Carlos Rizzo 
Juliano Abramovay 
Conteúdo 

Sabrina Sandoval 
Thais Marques 
Comunicação On-line 

Leonardo Martinelli 
Entrevistas e Edição de Textos 

Camila Frésca 
Matheus Bitondi 
Arthur Rinaldi 
Edição de Textos 

Reinaldo Botelho 
Assessoria Editorial 

Gabriela García Maloucaze 
Preparação e Revisão de Textos 

Mariana Delfini 
Thais Rimkus 
Revisão 

Maria Fregni 
Beatriz Salles 
Marcos de Luca 
Transcrição de Entrevistas 

Luís Gonzaga Fragoso 
Tradução 

Carla Castilho e Lia Assumpção 
Projeto Gráfico 

Ana Marco nato 
Marina Pappa 
Assistentes de Arte 

Pedro lnoue 
Logo marca 

Elaine Beluco 
Produtora Gráfica 

Jorge Bastos 
Tratamento de Imagem 

Arthur Zamboti 
Ilustração do Mapa 

Conteúdo Comunicação 
Assessoria de Imprensa 

Agência PHD 
Website 

Heloísa Bortz 
Sérgio Ferreira 
Fotos no Website 

Relacionamento Institucional 

Monica Toyota 
Supervisara de Relacionamento Institucional 

Gabriela Kuntz 
Relacionamento 

Agnes Munno 
Prospecção 

Liz Lacerda 
Projetos 

PRODUÇÃO 

Marcelo Silva 
Gerente de Produção 

Sandra Lacal 
Gerente de Elenco 

Paola Paiotti 
Lucia Fernandes 
Produtoras 

Mariana Trindade 
Produtora de Hospedagem 

Cristina Xavier 
Produtora de Alimentação e Camarins 

Luciana Sampaio 
Produtora de Musicalização Infantil 

Fernando Sandoval 
Produtor de Transportes 

Daniel Pieretti 
Assistente de Transportes 

Lucia Ribeiro 

Patrícia Ceschi 
Intérpretes 

Joel Lourenço 

Paulo Sergio Fermiano 

Luciano Capeleti Silvanto 
Luis Henrique da Silva 

Christian Marcondes 

Gustavo Brognara 
Isabel Ribeiro 

Claudia Gentil 

Yara Gonçalves 

Meire Venutti 

Monito res 

Produção São Paulo 

Dulce Maltez 
Supervisara 

Renata Li pia 

Wesley Valiukevicius 

Produtores 

Técnica 

Fernando Guimarães 

Diretor Técnico 

Marco Aurélio de José 
Produtor Técnico 

Haroldo Costanzo de Souza 
Luis Henrique dos Santos Reis 

Raquel Balekian 
Fabio Luis Pavão Retti 

Samir Khan 

Diogo Thomé Caldeira 

Coordenadores Técnicos 

Lourival Rodrigues dos Santos 

Fábio José Soares dos Santos 

Alexandre Campos Anacleto 
José Paulo Vieira da Silva 

Osmar Rosett i Machado 
Marco Antonio de Almeida 

Rodrigo Sousa Santos 

Jonas Tristão 

Tiago Rocha dos Santos 

Montadores 

Waldyr Fervença 

Inspetor de Orquestra 

Jean Guilmer 
Arquivista Musical 

Armando Arone 

Afinador de Piano 
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Sim!Jlesmente estamos diS!Joníveis, e a música 
nos ensina como tocar. Se houver uma dis!Jonibi
lidade, uma abertura grande, a/) rendemos com 
a música. A dificuldade é exatamente essa, nos 
diluirmos na obra. Não é se anular, é ser um veí
culo. Nós somos um veículo de tudo. 
MARIAJOÁO PIRES PIANISTA 

Você tem de ir muito além de !Jroduzir um som 
maravilhoso; o melhor jeito é !Jensarem todas as 
coisas que você faz coma voz-rire tudo mais-e 
tentar fazer o mesmo com o instrumento. 
BERNHARD FORCK REGENTE E VIOLINISTA 

Nós artistas oferecemos uma fJrofJosta /)ara o 
fJÚblico ouvir, mas esse diálogo que acontece 
no Festival é cada um que sente. Conto com a 
criatividade de quem ouve. 
NAOMI MUNAKATA REGENTE 

Eufui criado com este desejo de tocar. .. e as 
músicas !Jara mim são diálog,os entre tem
/JOS. As coisas que a/)rendo ao tocar música 
romântica oudoséculoXXse refletem no jeito 
como toco música antiga. Afinal, vivemos no 
século XXI e nossos ouvidos são diferentes dos 
ouvidos do /)assado. 
MARC COPPEY VIOLONCELISTA 

As informações circulam de maneira tão su
/)erficial que esquecemos de nos a/)rofundar 
nas coisas. Penso que o mais im/)ortante é você 
se manter fiel ao que faz. Eu escuto sem/)re mi
nha alma antes. 
GILLES APAP VIOLINISTA 

É difícil delimitar a música a uma ou outra de
finição.A música como arte não temfronteiras. 
ALEX KLEIN REGENTE E OBOÍSTA 

Diálo[3os abertos e honestos !Jodemos ter com 
os nossos alunos inteligentes e a/)aixonados. 
Isso se nós, como !Jrofessores, os considerarmos 
como virtuais cole9as com quem /)assamos tro
car informações e a!Jrofundar as trocas. A[3era
ção jovem traz à antiga novidades e isso é muito 
enriquecedor. 
STEFANO GERVASONI COMPOSITOR 

Diálogo: é exatamente isso. Sem/)re digo a 
meus alunos /)ara nunca tocar as duas mãos do 
mesmo jeito . Tem que !Jensar em instrumentos, 
em um quarteto, em bel canto, em um acom
!Janhamento mais discreto ... Jaça música de 
câmara comigo mesma. 
CRISTINA ORTIZ PIANISTA 

Para ter um diálo[3o real com o fJÚblico é im
!Jortante que você ofereça algo estimulante e 
desafiador. 
IRVINE ARDITTI VIOLINISTA 



entrevistas exclusivas 
com artistas do festival 

currículos dos artistas 

programação completa 

\V\vw.festivalcamposdojm·dao.org.br· 




