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Desde o final dos anos 1950 até pouco tempo atrás,
o Rio de Janeiro acumulou perdas. Transferência da
capital para Brasília; fusão Guanabara-Estado do Rio;
migrações econômica e intelectual para São Paulo;
ocupação e dominação de territórios por traficantes
de drogas; carência de investimentos infraestruturais.
Felizmente, um conjunto de forças determinou mudança brusca de panorama. Em pouco tempo, o Rio
se reergueu como o gigante de pedra da propaganda
de uísque. E eis que estamos no centro das atenções.
Da cantora Lady Gaga ao atleta Usain Bolt, celebridades internacionais dão um jeito de passar por aqui. O
arquiteto Santiago Calatrava assina o projeto do Museu do Amanhã, no Porto Maravilha. O escritor Ian
McEwan fez lançamento mundial de seu novo livro na
Flip, em Paraty. No campo da música clássica, graças
ao afinco dos realizadores de concertos da cidade e à
fidelidade do público, os tempos cinzentos trouxeram
perdas, claro, mas nunca deixamos de ser destino de
grandes nomes. Agora, é hora de recuperar o terreno
perdido em razão da carência de palcos adequados ao
peso do circuito e ao interesse das plateias. Este 2013
que se inicia auspicioso – como você verá nas páginas
especiais com destaques da temporada – traz consigo a inauguração da Cidade das Artes e a reabertura
da Sala Cecília Meireles, entre outras novidades. Uma
temporada com potencial para se tornar histórica.
Que assim seja!
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Último voo

VIVAMÚSICA!:
TÉRMINO DO
CANAL TAM

A partir de março, os voos TAM deixam
de transmitir o programa Clássicos
VivaMúsica! no canal 4. A última transmissão será apresentada nestes meses
de janeiro e fevereiro. “As grandes transformações da aviação comercial implicam mudanças também no entretenimento de bordo”, compreende Heloísa
Fischer, editora desta AGENDA, responsável pela seleção musical e apresentação dos programas. Ao longo de quase
seis anos, a parceria TAM-VIVAMÚSICA!
foi bastante frutífera e colaborou para
difundir a música clássica entre plateias
que normalmente não ouvem este gênero, mas, em viagens de avião, procuram os clássicos para relaxar. De maio
de 2007 até janeiro de 2013 foram produzidos 33 programas bimestrais. Eles
eram estruturados de forma temática,

Edição 2013

Na rede

A cada edição, o dossiê temático do
ANUÁRIO VIVAMÚSICA! aborda aspectos relevantes do setor profissional clássico brasileiro. O dossiê 2013
coloca em foco a atividade orquestral.
Edições anteriores discutiram assuntos como o crescimento dos projetos sociais de cidadania sinfônica no
Brasil, os formatos alternativos para
apresentar música clássica à juventude que obtêm sucesso no exterior, a
volta do ensino de música nas escolas brasileiras. O ANUÁRIO é um livro
com cerca de trezentas páginas, voltado para quem trabalha no meio dos
clássicos ou lida profissionalmente
com o setor, bem como professores
e alunos de música. Além do dossiê
temático, há listagens de pessoas e
organizações ativas no circuito clássico em todo o país. São cerca de 2.500
contatos, todos com seus respectivos
dados atualizados – desde email e telefone (incluindo os que já têm nove
dígitos), até Skype e contas em redes
sociais como Facebook, Twitter e
Myspace. Uma novidade tecnológica
agiliza o processo de atualização de
dados: o sistema foi todo remodelado para atender as necessidades da
informação catalogada. O ANUÁRIO
VIVAMÚSICA! é publicado ininterruptamente desde 1998. Tem circulação
dirigida no Brasil e no exterior, graças
ao apoio que recebe do BNDES. A edição é bilíngue. O lançamento da edição 2013 será em maio.

Nos meses de verão, o trânsito está
mais tranquilo, há poucos concertos
e o sol se põe mais tarde. Ou seja, sobra (ou parece sobrar) um pouco mais
de tempo ao fim de cada dia. Esta
pode ser uma boa época para vasculhar o que as redes sociais têm de bom
a oferecer. Muitas instituições musicais brasileiras estão presentes no
Facebook, por exemplo. Basta identificar as que lhe interessam, apertar
o botão “Curtir” e passar a receber as
atualizações sempre que você acessar sua conta pessoal. A página de
VIVAMÚSICA! fica em facebook.com/
vivamusicabr. A comunidade que se
formou em torno desse nosso novo
canal tem se mostrado muito participativa. Se você ainda não tem conta no Facebook, que tal considerar
juntar-se agora à rede?

ORQUESTRAS EM
FOCO NO ANUÁRIO

Após quase seis anos a bordo de
todos os voos da TAM, o canal
“Clássicos VivaMúsica!” sairá do ar
no próximo mês de março.

com seleção musical de uma hora, no
caso de voos nacionais, e uma hora e
meia em voos internacionais. Heloísa
intercalava músicas e breves falas a
respeito da gravação executada. “Pude
apresentar aos milhares de passageiros da TAM a produção de compositores
brasileiros, jovens artistas, novos criadores da cena nacional e internacional, os gigantes do passado e também
gravações históricas. Foi uma oportunidade magnífica de criar um público
musicalmente informado, no caso, os
passageiros frequentes. Agradeço à
companhia por isso”, avalia. O último
programa faz um passeio pela história
da música, do canto gregoriano ao século 21. Clientes da TAM que desejem
contactar a empresa para obter informações sobre a programação clássica
de bordo podem usar o formulário “Fale
com o presidente”,disponível na seção
“Contato” do site www.tam.com.br.

VERÃO COM O
FACEBOOK

Apps clássicos

SMARTPHONES E
SEUS APLICATIVOS

Quem tem smartphone, seja iPhone ou
de sistema operacional Android, já está
acostumado a usar seu aparelho para
muito mais do que simplesmente telefonar. No Brasil, há aplicativos (também
chamados “apps”) voltados ao amante dos clássicos. A MEC FM do Rio e a
Cultura FM de São Paulo, especializadas
em música clássica, já disponibilizaram
seus apps para iPhone/iPad. O aplicativo possibilita ouvir a mesma programação transmitida ao vivo no rádio.
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Ilha do Governador

Barra da Tijuca

• Biblioteca Popular Municipal
Euclides da Cunha
Praça Danaides s/n - Cocotá
• Livraria Nobel – Ilha Plaza Shopping
Av. Maestro Paulo e Silva, 400 –
piso L3 – loja 301/302

• Fnac – BarraShopping –
display na entrada lateral
Av. das Américas, 4.666 - loja B 101/114
• Livraria Argumento – Rio Design Barra
Av. das Américas, 7777 loja 326 a 330

Benfica
• Biblioteca Parque de Manguinhos
Av. Dom Helder Camara, 1184

Botafogo
• Blooks Livraria – Espaço Itaú de Cinema
Praia de Botafogo, 316

Centro
• Arlequim Música e Imagem –
Paço Imperial
Praça XV de Novembro, 48 - loja 2
• Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
– balcão de informação
Rua Primeiro de Março, 66
• Centro Cultural Justiça Federal (CCJF)
Av. Rio Branco, 241
• Conservatório Brasileiro de Música
Av. Graça Aranha, 57 / 12º andar
• Escola de Música da UFRJ
Rua do Passeio, 98
• Escola de Música Villa-Lobos
Rua Ramalho Ortigão, 9
• Espaço Cultural BNDES
Av. Chile, 100
• Museu Nacional de Belas Artes –
bilheteria
Av. Rio Branco, 199
• Rádio MEC FM
Praça da República, 141 - A
• Theatro Municipal – Bilheteria
Boulevard – entrada pela
Rua Evaristo da Veiga

Copacabana
• Espaço Sesc
Rua Domingos Ferreira, 160  

temporada

Ipanema
• Oi Futuro - bilheteria (a partir das 13h)
Rua Visconde de Pirajá, 54

Jardim Botânico
• Lojas do Bom Desenho Presentes
Rua Maria Angélica, 113

Laranjeiras
• Livraria Moviola
Rua das Laranjeiras, 280 Lojas B e C
• Seminários de Música Pró-Arte
Rua Alice, 462

Leblon
• Confeitaria Kurt
Rua General Urquiza, 117 B
• Midrash Centro Cultural
Rua General Venâncio Flores, 184
• Livraria Argumento
Rua Dias Ferreira, 417

Méier
• Núcleo de Artes Integradas
Rua Dias da Cruz, 450/Sl. 201

Tijuca
• Centro Municipal de Referência da Música
Carioca Artur da Távola
Rua Conde de Bonfim, 824
• Sesc Tijuca
Rua Barão de Mesquita, 539

NITERÓI
Centro
• Teatro Municipal de Niterói
Rua 15 de novembro, 35

PETRÓPOLIS

Flamengo

Centro

• Oi Futuro - balcão do 8º andar
Rua Dois de Dezembro, 63

• Museu Imperial
Rua da Imperatriz, 220

Caso não encontre a Agenda VivaMúsica! nos locais indicados,
consulte a revista online em www.vivamusica.com.br

Destaques
de um ano
que promete
Os próximos meses prometem alegrias ao
circuito clássico carioca. Cidade das Artes
começa a funcionar, Sala Cecília Meireles
reabre novinha em folha e Theatro Municipal
reorganiza-se após o ano comprometido pelos
desabamentos na Rua Treze de Maio. A Fundação
Orquestra Sinfônica Brasileira fortalece seus dois
corpos orquestrais e a Petrobras Sinfônica celebra
efemérides. Dell’Arte programa teatro na Barra
da Tijuca, enquanto a Série “Música no Museu”
e a Escola de Música da UFRJ oferecem muitas
atrações. Confira nas páginas a seguir.

6 temporada 2013
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Cidade das Artes

Theatro Municipal

Um 2013
melhor

Aleluia,
inaugurou!

Retomada
com novidades

Tapumes dão
lugar à excelência

Após dez anos de expectativa,
consumo de dinheiro público
e desgaste, a Cidade das
Artes (ex-Cidade da Música)
finalmente se livra dos tapumes. Espera-se que o traumático
passado seja enterrado de vez. “Minha meta é posicionar o espaço
como de excelência artística”, conta Emílio Kalil, presidente da
Fundação RioArte, órgão municipal gestor do local. “A programação
do soft opening com o musical ‘Rock in Rio’ mostra que receberemos
toda produção de qualidade”. A abertura oficial é em 1º de março,
com a Orquestra Sinfônica Brasileira. O segundo semestre traz ópera
de Mozart em concerto. “O diretor inglês Bob Wilson busca data para
remontar aqui a ópera ‘Madame Butterfly’, de Puccini”, diz Kalil. Só
em 2014 cinemas e restaurantes estarão em funcionamento.
reprodução

Após um 2012 complicado para
o Theatro Municipal – em razão
do desabamento de edificações
na Rua Treze de Maio, o
prédio principal ficou fechado até maio e somente em outubro as
instalações do edifício anexo puderam ser ocupadas para ensaios –, o
ano de 2013 promete ser melhor. “Voltaremos a ter quatro montagens
de ópera, além dos concertos sinfônicos”, garante o maestro Sílvio
Viegas, diretor artístico. Há novidades de programação e produção.
Será retomado o projeto “Ópera ao Meio-dia”, no hall do teatro, uma
vez por mês, com duas ou três apresentações cada. “E firmamos
parceria com a Royal Opera House, de Londres, e o Theatro Municipal
de São Paulo”, acrescenta Viegas. Espera-se que 2013 traga o esperado
concurso para preenchimento de vagas dos corpos artísticos.
Divulgação/Cícero Rodrigues

Sala Cecília Meireles

Abertura
este ano

“Terá valido
esperar”, diz gestor
Em reforma desde julho de 2010, a Sala
Cecília Meireles reabre no segundo
semestre de 2013. As portas fechadas
por quase três anos desequilibraram o
circuito clássico carioca, sofredor crônico
de carência de palcos. “Havia graves problemas estruturais, só
descobertos com a obra, que inevitavelmente determinariam o
fechamento a médio prazo”, conta João Guilherme Ripper, diretor
da Sala. A reforma também promove uma atualização do espaço,
incluindo instalação de elevadores, transformação do antigo
Auditório Guiomar Novaes em espaço multiuso e um novo piano
Steinway. Entre as atrações internacionais que subirão ao palco
novinho em folha estão a Orquestra de Toulouse e o pianista Daniil
Trifonov. “O público vai ver que valeu a pena esperar”, garante Ripper.

Fundação OSB

Hora de
fortalecer

Duas orquestras,
trabalho em dobro
Se 2011 foi marcado pela crise
que cindiu o grupo, 2012 trouxe
a adaptação à realidade de
um novo corpo orquestral e
2013 consolida a Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira como
mantenedora de dois conjuntos sinfônicos, com perfis diferentes,
mas de igual importância artística. “Nosso trabalho objetiva
fortalecer tanto a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) quanto a OSB
Ópera & Repertório”, garante Ricardo Levisky, superintendente geral
da fundação. A Série “Concertos da Juventude” foi reformatada e
ampliada e, agora, prevê programas distintos para jovens, famílias,
professores e até bebês. “Todos serão precedidos de atividades para
cada um desses públicos.” Levisky destaca ainda a nova parceria com
o Governo do Estado, que levará concertos a presídios.

8 temporada 2013
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Petrobras Sinfônica

Música no Museu

Maturidade
e efemérides

Da harpa
ao Papa

Orquestra
celebra datas

“Nossa orquestra vive hoje uma
fase de maturidade que revela
o seu enorme potencial”, afirma
o maestro Isaac Karabtchevsky,
diretor artístico da Petrobras Sinfônica. Em 2013, o grupo segue
disponibilizando duas séries de assinaturas: a vesperal “Portinari” e
a noturna “Djanira”, ambas no Theatro Municipal. Várias efemérides
musicais serão celebradas. Em março, os 200 anos de Verdi; em
maio, os 85 anos do compositor brasileiro Edino Krieger; em agosto,
os 200 anos de Wagner; em outubro, os 100 anos de Britten; em
novembro, o centenário de “A sagração da primavera”, de Stravinsky.
A “Sinfonia N.3”, de Villa-Lobos, será tocada em abril. A orquestra
também apresenta-se em igrejas, faz concertos didáticos, organiza a
Academia Juvenil e promove ensaios abertos na Fundição Progresso.
divulgação

Variedade na Série
que não para
Recitais gratuitos de janeiro
a dezembro, sem parar, em
diversos espaços e eventos
temáticos em certos meses do
ano. Em 2013, esta segue sendo a receita da Série “Música no Museu”,
dirigida por Sérgio Costa e Silva. O já tradicional RioHarp Festival,
com harpistas brasileiros e estrangeiros, será realizado em maio. No
mês de julho, a Série integra o calendário cultural paralelo à Jornada
Mundial da Juventude, encontro de jovens católicos com presença
do Papa Bento XVI. A sexta edição do Concurso Jovens Músicos
está prevista para novembro. Os 150 anos do compositor Ernesto
Nazareth receberão atenção especial nos repertórios da Série. Há
previsão de concertos internacionais com a chancela “Música no
Museu” em Nova York, Madrid e Honolulu, entre outras cidades.
divulgação

Dell’Arte

As estrelas
e o palco

Série de concertos
e Teatro Bradesco
Há vinte anos a Série
“O Globo/Dell’Arte Concertos
Internacionais” traz ao Rio
estrelas de todo o mundo.
Em 2013, felizmente nada será diferente. Apresentam-se no Theatro
Municipal a Orquestra do Concertgebouw de Amsterdã, o violoncelista
Yo-Yo Ma (foto), a pianista Gabriela Montero e o Quarteto Borodin,
entre outros. Mas há novidades na produtora fundada por Myrian
Dauelsberg e dirigida por seu filho, Steffen. É responsabilidade da
Dell’Arte a programação artística do novo Teatro Bradesco, no shopping
VillageMall, na Barra da Tijuca. O espaço receberá da MPB ao jazz e
teatro, passando por música clássica. “Vamos trabalhar em parceria
com instituições como a OSB. Será importante conhecer o público da
Barra”, diz Steffen Dauelsberg. O teatro abre sem ter um piano.

Escola de Música da UFRJ

Tradição e
concertos
Programas têm
talentos da casa

Presente na vida musical
carioca desde 1848 – ano de
inauguração do conservatório
antecessor do Instituto Nacional
de Música que, por sua vez, se transformaria na atual instituição –, a
Escola de Música da UFRJ (EM) atua além da capacitação profissional.
A entidade dirigida por André Cardoso realiza muitos concertos,
apresentando à cidade talentos ali em formação e ainda os músicos
que são professores contratados. No prédio da Rua do Passeio fica o
Salão Leopoldo Miguez (foto), palco que também recebe os grupos
estáveis da EM, como a Orquestra Sinfônica da UFRJ e o Quinteto
Experimental de Sopros. Destaques da temporada incluem, em abril,
a Retrospectiva da Música Brasileira; em julho, o I Festival de Órgão,
e, em agosto, a semana de aniversário da Escola.
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Moura Castro em recital vespertino f

Dia 11 de janeiro
(sexta-feira), às 15h, no Centro Cultural Justiça Federal (CCJF). Luiz Carlos de Moura Castro, piano. Grátis.

A Série “Música no Museu” convidou o pianista Luiz Carlos Moura
Castro para abrir sua temporada de concertos em janeiro. Ele faz
um recital solo com obras de Villa-Lobos e Liszt, este último compositor no qual é especialista. Artista de reconhecida atividade no
meio pedagógico internacional, Moura Castro nasceu no Rio de
Janeiro, mas estabeleceu-se cedo no exterior. No final dos anos
1960, ele se transferiu para os Estados Unidos, atendendo um convite da lendária pianista Lili Kraus, que lecionava no meio universitário americano. As masterclasses de Moura Castro no Brasil são
Aulas na Zona Sul e no Centro:
boa oportunidade para conhecer
mais sobre o repertório clássico
nos meses de verão.

Verão, tempo de aprender
f

Vários dias, horários, locais e preços. Consulte a programação dia a dia.

frequentes, bem como suas apresentações com orquestras e em
recitais. Sua discografia soma mais mais de trinta CDs.

Janeiro: Nazareth, clássicos & jazz f Vários dias,
horários, locais e artistas. Consulte a programação dia a dia. Todos os espetáculos são gratuitos.

Ao longo de todo o ano, a Série “Música no Museu” prestará homenagem aos 150 anos do compositor Ernesto Nazareth. Em janeiro, o primeiro tributo fica a cargo do Almendrix Trio, no Iate

Se o circuito clássico internacional sempre entra em recesso no ve-

Clube (15 de janeiro). O grupo é liderado pelo pianista João Car-

rão, é natural que por aqui também haja poucos concertos. Mas

los Assis Brasil e traz ainda o percussionista Henrique Batista e

existe um setor da vida musical carioca que não sofre sazonalidade e

o violonista Marcos Pina. Outro destaque em janeiro é o progra-

mantém a oferta mesmo em janeiro e fevereiro: aulas e palestras so-

ma “Tutti clássicos in jazz”: um quarteto piano-sax-contrabaixo-

bre música clássica com apresentação de obras em DVD e comentá-

-bateria faz leitura jazzística do repertório de concerto, como a

rios de quem entende do assunto. Rafael Fonseca, Marcel Gottlieb,

“Pavane”, de Fauré (23 de janeiro).

Nelson de Franco e Saulo Chermont organizam seus cursos em espaços diferentes nos bairros Leblon, Gávea e Centro. Rafael Fonseca
ocupa o Teatro Leblon a partir de 14 de janeiro com programação
focada no Romantismo. “Quando apresento a ‘Sinfonia N.3’ de
Beethoven mostro cena de um filme estrelado por Marlon Brando
com a coroação de Napoleão, a quem a obra foi inicialmente dedicada”, conta. Também no Leblon, Marcel Gottlieb organiza as sessões “Musicativa” às quartas-feiras, com um ciclo em homenagem
a Nelson Freire e outro chamado “Mentes musicais que fizeram
história”. Já Nelson de Franco comanda a série de vídeo-concertos
“Música Clássica nas Estrelas” no Planetário da Gávea nos dias 26 de
janeiro e 23 de fevereiro. Faz três anos que Saulo Chermont organiza
suas aulas no Centro Cultural Justiça Federal (CCJF), na Cinelândia.
A Série “Desafios Musicais” será nos dias 19 de janeiro e 23 de fevereiro. “Agora ocupamos um horário maior no cinema do CCJF, possibilitando apresentar programas mais completos”, comemora Saulo.

Fevereiro: percussão, harpa e piano f Vários dias, horários,

locais e artistas. Consulte a programação dia a dia. Todos os espetáculos são gratuitos.

O percussionista Leo de Paula apresenta repertório raro no circuito
carioca, apenas com obras contemporâneas de percussão no Centro
Cultural Justiça do Trabalho (7 de fevereiro). O público carioca poderá conhecer criadores como Mitchell Peters e Frederic Rzewski.
Também está prevista a estreia mundial de “Prelúdio carnavalesco”, de Dori Sant’ana. Já o harpista Daniel Garcia faz recital solo no
Museu Histórico Nacional. Ele montou um programa que inclui
músicas de Carlos Gardel, Villa-Lobos e Tárrega, (dia 22 de fevereiro). O pianista Roberto Fuchs interpreta Bach, Mozart, Schumann,
Villa‑Lobos, Guarnieri, Chopin e Liszt, no Centro Cultural Banco
do Brasil (27 de fevereiro). Todos os concertos fazem parte da Série
“Música no Museu”.
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Met Opera: duas exibições em janeiro f

Dia 5 de janeiro
(sábado), às 15h: Ópera “Os troianos”, de Berlioz. Dia 19 de janeiro (sábado), às 15h55: Ópera “Maria Stuarda”, de Donizetti. Ambos
no UCI New York City Center. Consulte a programação dia a dia para elencos. R$ 60. Há meia-entrada para estudantes e idosos.

O verão carioca corresponde ao inverno americano, período em
que a temporada ianque de ópera está no auge. Daí o Metropolitan
Opera House de Nova York transmitir ao vivo montagens para salas
de cinema em todo o mundo. Aqui no Rio, as sessões são na Barra
da Tijuca, na Rede UCI. Em janeiro, “Os troianos”, de Berlioz, traz a
soprano Deborah Voigt e a mezzo-soprano Susan Graham nos papéis principais (dia 5). Já a ópera “Maria Stuarda”, de Donizetti, tem a

Divulgação

Divulgação

mezzo Joyce DiDonato interpretando a personagem-título (dia 19).

Ópera
“Os troianos”
(esq.) é
destaque do
Met em janeiro.
Em fevereiro,
é a vez de
“Rigoletto”.

Em fevereiro, pós-cinzas com Met f Dia 16 de fevereiro
(sábado), às 15h55, no UCI New York City Center. Ópera “Rigoletto”, de Verdi. Consulte a programação dia a dia
para elenco. R$ 60. Há meia-entrada para estudantes e idosos.

Passado o Carnaval, chega ao cinema mais uma montagem do
Metropolitan Opera de Nova York. No sábado seguinte às Cinzas, é a vez de “Rigoletto”, de Verdi. O diretor cênico Michael
Mayer ambientou a montagem nos anos 1960, na cidade de Las
Vegas. O tenor polonês Piotr Beczala canta o Duque de Mântua, enquanto o barítono sérvio Zeljko Lucic (foto) interpreta
Rigoletto e Diana Damrau faz o papel de Gilda.

Coral da UFRJ em programa gratuito f Dia 30 de

janeiro (sábado), às 18h, na Escola de Música da UFRJ/Salão Leopoldo Miguez. Coral da Escola de Música da UFRJ. Maria José
Chevitarese, regente. Roberto Monteiro, piano. Grátis.

A regente coral Maria José Chevitarese preparou um programa a ser
apresentado no final do mês de janeiro. O Coral da Escola de Música da
UFRJ – instituição à qual Maria José é vinculada – interpreta os brasileiros José Mauricio Nunes Garcia e Ernani Aguiar, além de obras do contemporâneo americano Joseph Martin, entre outros compositores.
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11 sexta

Z Luiz Carlos Moura Castro, piano  Centro Cultural

Justiça Federal (CCJF), 15h # Série “Música no
Museu” e Liszt. Villa‑Lobos $ Grátis

13 domingo

Z Lucas Nogueira, piano  Museu de Arte Moderna

(MAM), 11h30 # ”Série “Música no Museu”
e Mendelssohn. Chopin. Liszt $ Grátis

14 segunda

Z Rafael Fonseca, palestrante  Teatro Leblon/Sala

Tônia Carrero, 17h30 e 20h # Projeto “Guia dos
Clássicos no Teatro Leblon” e Palestra “Napoleão
Bonaparte, de herói revolucionário a tirano
coroado, na Sinfonia N. 3 ‘Eroica’, de Beethoven”
$ R$ 50

15 terça

Z Almendrix Trio (João Carlos Assis Brasil, piano.

Janeiro

5 sábado

Z Ficha técnica: Deborah Voigt (Cassandra),

s oprano. Susan Graham (Dido), mezzo‑soprano.
Marcello Giordani (Aeneas), tenor. Dwayne
Croft (Coroebus), barítono. Kwangchul
Youn (Narbal), baixo. Coro e Orquestra The
Metropolitan Opera House. Fabio Luisi,
regente e diretor musical  UCI New York City
Center, 15h # Projeto “The Metropolitan Opera Live
in HD” e Berlioz: Ópera “Os troianos” $ R$ 60.
Há meia‑entrada para estudantes e idosos.

9 quarta

Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h

e Sessão de DVD comentada “Homenagem a
Nelson Freire” e “Mosaico: musicas e mentes
musicais que fizeram história” $ R$ 60 (aula
avulsa) e R$ 55 (se comprada no pacote mensal
de R$ 220).

 enrique Batista, percussão. Marcos Pina,
H
violão e cavaquinho.)  Iate Clube do Rio de
Janeiro, 18h # Série “Música no Museu” e Ernesto
Nazareth $ Grátis

16 quarta

Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h

e Sessão de DVD comentada “Homenagem a
Nelson Freire” e “Mosaico: musicas e mentes
musicais que fizeram história” $ R$ 60 (aula
avulsa) e R$ 55 (se comprada no pacote mensal
de R$ 220).

17 quinta

Z Daniel Garcia, harpa  Centro Cultural Justiça

Federal (CCJF)/Sala de Sessões, 18h # Série “Música
no Museu” e Carlos Gardel. Villa‑Lobos. Francisco
Tárrega. E outros compositores $ Grátis

18 sexta

Z Marcos Leite, piano  Museu do Exército – Forte

de Copacabana/Auditório Santa Bárbara, 18h
# Série “Sarau no Museu” e Tchaikovsky. Diva Lyra.
Lorenzo Fernândez $ Grátis

19 sábado

Z Grupo Jazztopia (Wolfram Goebel, saxofone.

L ennart Goebel, teclado. Sami Kontola,
percussão.)  Parque das Ruínas, 11h30 # Série
“Música no Museu” e Gershwin $ Grátis
Z Saulo Chermont, comentários  Centro Cultural
Justiça Federal (CCJF)/Cinema, 14h # Série “Desafios
Musicais” e Sessão comentada de vídeo on‑line.
Ravel: Le tombeau de Couperin. Mozart: Concerto
para piano e orquestra N. 24 KV 491. Karol Beffa:
Vida anterior, para piano. Liszt: Tempest (dos “Anos
de peregrinação – 1º ano ‘Suíça’”). Stravinsky:
Trechos da “Sagração da primavera” Andreas
Haefliger, piano. Orquestra de Paris. Paavo
Järvi, regente. $ R$ 10. Há meia‑entrada para
estudantes e idosos.
Z Ficha técnica: Joyce DiDonato (Maria Stuarda),
mezzo‑soprano. Elza van den Heever
(Elisabetta), mezzo‑soprano. Francesco Meli
(Leicester), tenor. Joshua Hopkins (Cecil),
barítono. Matthew Rose (Talbot), baixo. Coro
e Orquestra Metropolitan Opera House
Orchestra. Maurizio Benini, regente e diretor
musical. David McVicar, diretor cênico  UCI
New York City Center, 15h55 # Projeto “The
Metropolitan Opera Live in HD” e Donizetti: Ópera
“Maria Stuarda” $ R$ 60. Há meia‑entrada para
estudantes e idosos.
Z Saulo Chermont, comentários  Centro Cultural
Justiça Federal (CCJF)/Cinema, 16h # Série “Desafios
Musicais” e Sessão comentada de vídeo on‑line.
Prokofiev: Concerto para violino e orquestra
N. 1. Rachmaninov: A ilha dos mortos. Scriabin:
Poema do êxtase Op.54. Sergej Krilov, violino.
Orquestra Nacional Russa. Mikhail Pletnev,
regente $ R$ 10. Há meia‑entrada para estudantes
e idosos.

20 domingo

Z Grupo Corda (Nikolay Sapoundjiev, violino. Emília

Valova, violoncelo. Ana Azevedo, piano. André
Tandeta, bateria. Lipe Portinho, contrabaixo.)
 Museu de Arte Moderna (MAM), 11h30 # Série
“Música no Museu” e Piazzolla: As quatro estações
portenhas, Oblivion, Scualo e Adios Nonino
$ Grátis

21 segunda

Z Rafael Fonseca, palestrante  Teatro Leblon/

Sala Tônia Carrero, 17h30 e 20h # Projeto “Guia
dos Clássicos no Teatro Leblon” e Palestra
“Romantismo, o início do movimento com a
Sinfonia “Pastoral” de Beethoven” $ R$ 50

23 quarta

Z Ana Azevedo, piano. Daniel Garcia, saxofone. Lipe

Portinho, contrabaixo. André Tandeta, bateria
 Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)/Teatro 2,
12h30 # Série “Música no Museu” e Fauré: Pavane
Op. 50. Bach: Siciliano (da “Sonata N. 2 em Mi
bemol maior, para flauta e cravo”). Bizet: Trechos
da ópera “Carmen” $ Grátis
Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h
e Sessão de DVD comentada “Homenagem a
Nelson Freire” e “Mosaico: musicas e mentes
musicais que fizeram história” $ R$ 60 (aula
avulsa) e R$ 55 (se comprada no pacote mensal
de R$ 220).


26 sábado

Z Nelson de Franco, comentários  Planetário/

Auditório, 16h # Série “Música Clássica nas
Estrelas” e Sessão comentada de DVD. Verdi:
Trechos da ópera “Nabucco”. Fauré: Cantigue
de Jean Racine, em Ré sustenido maior. Kodaly:
Rondo Magyar. Ernst Mahle: Concertino. Manuel
de Falla: Trechos de “Vida breve”. Massenet:
Meditation (da ópera “Thais”). Pablo de Sarasate:
Concerto‑fantasia sobre “Carmen” de Bizet Op. 25.
Ficha técnica: Esperanza Fernández, voz. Cor de la
Generalitat Valenciana. Juan Carlos Gómez Pastor,
guitarra. Sonia Wieder–Atherton, violoncelo. Cyril
Dupuy, címbalo. Vinicius Frate, contrabaixo. Katia
Baloussier, piano. Orchester der Deutschen Oper
Berlin. Marco Armiliato, regente. Coro e Orquestra
do Teatro La Fenice. Kurt Masur, regente. Coro e
Orquestra de Paris. Paavo Järvi, regente. Orquestra
de la Comunitat Valenciana. Lorin Maazel, regente.
Berliner Philharmoniker. Plácido Domingo, regente
$ Grátis (distribuição de ingressos a partir de
meia‑hora antes do início do evento) Sugestão:
R$ 15 como contribuição.
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28

Z Coral da Escola de Música da UFRJ. Maria José

segunda

Z Rafael Fonseca, palestrante  Teatro Leblon/

Sala Tônia Carrero, 17h30 e 20h # Projeto “Guia
dos Clássicos no Teatro Leblon” e Palestra
“Romantismo, o reinado do piano, do Concerto N. 4
de Beethoven ao Concerto N. 1 de Chopin” $ R$ 50
Z Grupo Jazztopia (Wolfram Goebel, saxofone.
Lennart Goebel, teclado. Sami Kontola,
percussão.)  Casa de Cultura Laura Alvim, 18h
# Série “Música no Museu” e Gershwin $ Grátis

29 terça

Z Heloísa Tenório e Loren Vandal, sopranos. Daniel

Moreira, voz. Pauxy Gentil-Nunes, Guilherme
Andreas, Maycon Lack e Carlos Almada,
flautas. Leandro Finotti, oboé. Leonardo
Fuks, oboé e clarinete. Alexandre Schubert e
Felipe Ventura, violinos. Rayana do Val Zecca,
harpa. Sara Cohen, Edvan Moraes e Dudu
Louro, pianos. Nariá Assis, piano e escaleta.
Pedro Sá e Flora Milito, percussão. Thiago
Calderano, marimba. Sara Cohen, cuíca.
Paulo Dantas, saxofone e guitarra. Carlos
Eduardo Soares, guitarra. Rodolfo Caesar
e Fernando Cavalcanti, eletrônica. Daniel
Moreira, vídeo. Valéria Matos e Edvan Moraes,
regentes  Escola de Música da UFRJ/ Salão
Leopoldo Miguez, 18h30 e Daniel Moreira: (Des)
Apontamentos de aprendiz, (A)Fundamentos
da composição, Ponto, linha e plano, Entropia,
Devaneios, Divas e Peça “?” $ Grátis

30 quarta

Z Ensemble de Contrabaixos Gravíssimo (Lise

Bastos, Tarcisio Silva, Augusto Mattoso e Lipe
Portinho.) Ana Azevedo, piano. Andre Tandeta,
percussão  Centro Cultural Banco do Brasil
(CCBB)/Teatro 2, 12h30 # Série “Música no Museu”
e Piazzolla $ Grátis
Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h
e Sessão de DVD comentada “Homenagem a
Nelson Freire” e “Mosaico: musicas e mentes
musicais que fizeram história” $ R$ 60 (aula avulsa)
e R$ 55 (se comprada no pacote mensal de R$ 220).

Chevitarese, regente. Roberto Monteiro,
piano  Escola de Música da UFRJ/Salão Leopoldo
Miguez, 18h e José Mauricio Nunes Garcia: Gloria
in excelsis Deo. Ernani Aguiar: Aleluia. Joseph
Martin: A festive psalm, Without his cross e
Toccata of praise. Mark Lowry/Buddy Greene:
Mary, did you know? Mary Lightfoot: A joyful song.
Otilio Galindez: Caramba. Craig Curry: Ezekiel
went walkin’ $ Grátis

Fevereiro

4 segunda

Z Rafael Fonseca, palestrante  Teatro Leblon/Sala

Tônia Carrero, 17h30 e 20h # Projeto “Guia dos
Clássicos no Teatro Leblon” e Palestra “Forjando as
origens germânicas, Wagner e sua fascinação pela
Sinfonia N. 7 de Beethoven” $ R$ 50

6 quarta

Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h

e Sessão de DVD comentada “Mosaico: musicas
e mentes musicais que fizeram história” e “Um
passeio através dos musicais filmados” $ R$ 60
(aula avulsa) e R$ 55 (se comprada no pacote
mensal de R$ 165).

7

quinta

Z Leo de Paula, percussão  Centro Cultural Justiça

do Trabalho, 12h30 # Série “Música no Museu”
e Mitchell Peters: Yellow after the rain. Frederic
Rzewski: To the Earth. Eric Sammut: Rotation
N. 4. Rodolfo Cardoso: Três estudos. Luiz Roberto
Sampaio: Só para casados. Keiko Abe: Michi. Dori
Sant’anna: Prelúdio carnavalesco (estreia mundial)
$ Grátis

16 sábado

Z Ficha técnica: Piotr Beczala (Duke of Mantua),

t enor. Željko Lučić (Rigoletto), barítono. Štefan
Kocán (Sparafucile), baixo. Diana Damrau
(Gilda), soprano. Oksana Volkova (Maddalena),
mezzo-soprano. Coro e Orquestra The
Metropolitan Opera House. Michele Mariotti,
regente. Michael Mayer, diretor cênico  UCI
New York City Center, 15h55 # Projeto “The
Metropolitan Opera Live in HD” e Verdi: Ópera
“Rigoletto” $ R$ 60. Há meia-entrada para
estudantes e idosos.

18

Z Nelson de Franco, comentários  Planetário/

segunda

Z Rafael Fonseca, palestrante  Teatro Leblon/

Sala Tônia Carrero, 17h30 e 20h # Projeto “Guia
dos Clássicos no Teatro Leblon” e Palestra
“Romantismo, Johannes Brahms expressa sua
paixão por Clara Schumann no Concerto para
piano N. 1.” $ R$ 50

20 quarta

Z Adriana Kelner, piano  Museu da República, 12h30

# Série “Música no Museu” e Mozart: Fantasia
N. 1 em ré menor. Bortkiewicz: Estudo Op. 15 N. 8.
Rachmaninov: Prelúdio Op. 23 N. 5. Liszt: Noturno
N. 3 “Rêve d’amour” e Estudo de concerto N. 3
“Un sospiro”. Chopin: Fantasia‑improviso Op.66,
Grande valsa brilhante Op. 34 N. 1 e Scherzo Op.31
N. 2 $ Grátis
Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h
e Sessão de DVD comentada “Mosaico: músicas
e mentes musicais que fizeram história” e “Um
passeio através dos musicais filmados” $ R$ 60
(aula avulsa) e R$ 55 (se comprada no pacote
mensal de R$ 165).

22 sexta

Z Daniel Garcia, harpa  Museu Histórico Nacional,

12h30 # Série “Música no Museu” e Carlos
Gardel. Villa‑Lobos.Francisco Tárrega. E outros
compositores $ Grátis

23 sábado

Z Rodolfo Valverde, comentários. Saulo Chermont,

p rodutor  Centro Cultural Justiça Federal (CCJF)/
Cinema, 14h # Série “Desafios Musicais” e Sessão
comentada de vídeo on‑line da ópera “Lady
Macbeth de Mtsensky”, de Shostakovitch. Ficha
técnica: Nadine Secunde (Katerina), soprano.
Christopher Ventris (Sergei), tenor. Anatoli
Kotscherga (Boris), baixo. Orquestra Sinfônica
e Coro do Grande Teatro do Liceu de Barcelona.
Alexander Anissimov, regente. Stein Winges,
diretor cênico $ R$ 10. Há meia‑entrada para
estudantes e idosos.

Auditório, 16h # Série “Música Clássica nas Estrelas”
e Sessão comentada de DVD. Glinka: Abertura e
“Grustno mne, roditel’dorogoy” da ópera “Ruslan
e Ludmila”. Saint‑Saëns: Introduction e Rondo
capriccioso Op. 28. Mario Tavares: Quinteto
para instrumentos de sopro. Rimsky‑Korsakov:
Cappriccio espagnol. Borodin: Polovitsian dances
(da ópera “Prince Igor”). Piazzolla: Adiós Nonino.
Ficha técnica: Anna Netrebko, soprano. Viktor
Tretyakov, violino. Berliner Philharmoniker. Daniel
Baremboim, piano e regente. Zubin Mehta e
Simon Rattle, regentes.Kirov Opera Orchestra.
Valery Gergiev, regente. Orquestra Filarmônica de
São Petersburgo. Quinteto Villa-Lobos (Antonio
Carrasqueira, flauta. Luís Carlos Justi, oboé. Paulo
Sérgio Santos, clarinete. Philip Doyle, trompa.
Aloysio Fagerlande, fagote.) $ Grátis (distribuição
de ingressos a partir de meia‑hora antes do início
do evento). Sugestão: R$ 15 como contribuição.

24 domingo

Z Raquel Gierszonowicz, piano  Museu de Arte

Moderna (MAM), 11h30 # Série “Música no
Museu” e Bach: Prelúdio em sol menor. Alberto
Nepomuceno: Suíte antiga. Ernesto Nazareth:
Turbilhão de beijos e Apanhei‑te cavaquinho.
Chopin: Noturno em dó sustenido menor e Grande
valsa N. 5. Debussy: Valsa “La plus que lente”.
Tchaikovsky: Valsa das flores $ Grátis

25 segunda

Z Rafael Fonseca, palestrante  Teatro Leblon/

Sala Tônia Carrero, 17h30 e 20h # Projeto “Guia
dos Clássicos no Teatro Leblon” e Palestra
“Romantismo, ecos da infância na Sinfonia N. 2
de Tchaikowsky e no Concerto para violino de
Brahms.” $ R$ 50

26 terça

Z Grupo AL Nur Kibir  Museu do Exército/Forte de

Copacabana, 12h30 # Série “Música no Museu”
e Tradicional indiana $ Grátis
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27 quarta

Z Robert Fuchs, piano  Centro Cultural Banco do

Brasil (CCBB)/Teatro 2, 12h30 # Série “Música no
Museu” e Bach: Partita N. 1 em Si bemor maior.
Mozart: Fantasia em dó menor K475. Schumann:
Carnaval em Viena Op. 26. Villa‑Lobos: Impressões
seresteiras (do “Ciclo brasileiro”). Camargo
Guarnieri: Dansa negra. Chopin: Balada N. 1
Op. 23. Liszt: La campanella $ Grátis
Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h
e Sessão de DVD comentada “Mosaico: músicas
e mentes musicais que fizeram história” e “Um
passeio através dos musicais filmados” $ R$ 60
(aula avulsa) e R$ 55 (se comprada no pacote
mensal de R$ 165).

28 quinta

Z Alexandre Longo, tenor. Graça Braga, órgão

 Igreja de São José, 12h # Série “Quinta Musical
na São José” e Beethoven. Ernesto Nazareth.
Chiquinha Gonzaga. E outros compositores
$ Grátis
Z Anne Meyer, soprano. Rafael Simonaci, piano
 Casa de Rui Barbosa, 12h30 # Série “Música
no Museu” e Villa-Lobos: Eis a vida!, Inútil
epigrama, Epigrama, Sonho de uma noite de
verão, Perversidade, Pudor, Imagem, Verdade
(da série “Epigramas irônicos e sentimentais”) e
Japonesas. Dico: Nas águas vosso amor ponde.
Marcos Nogueira: Cinética (da série “Três canções”)
$ Grátis


espaços musicais endereços
Casa de Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto, 176
– Ipanema. Tel.: (21) 2332-2016/2040.
Casa de Rui Barbosa, R. São Clemente, 134 –
Botafogo. Tel.: (21) 3289-4600.
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB),
R. Primeiro de Março, 66 – Centro. Tel.: (21) 3808-2020.
Centro Cultural Justiça do Trabalho,
Av. Presidente Antônio Carlos, 251/ térreo – Centro.
Tel.: (21) 2253-8645.
Centro Cultural Justiça Federal (CCJF), Av. Rio
Branco, 241 – Centro. Tel.: (21) 3261-2550/2587.
Escola de Música da UFRJ, Rua do Passeio, 98 –
Centro. Tel.: (21) 2240-1391/2532-4649.
Iate Clube do Rio de Janeiro, Av. Pasteur, 333 –
Urca. Tel.: (21) 3223-7200.
Igreja de São José, Av. Antônio Carlos, s/nº –
Centro. Tel.: (21) 2533-4545.
Museu da República, Rua do Catete, 153 – Catete.
Tel.: (21) 3235-2650.

Museu de Arte Moderna (MAM), Av. Infante Dom
Henrique, 85 – Parque do Flamengo. Tel.: (21) 2240‑4944.
Museu do Exército – Forte de Copacabana,
Pça. Coronel Eugênio Franco, 1 – Posto 6 –
Copacabana. Tel.: (21) 2287-3781/2521-1032.
Museu Histórico Nacional, Pça. Marechal Âncora,
s/nº – Centro. Tel.: (21) 2550-9220.
Musicativa, R. Venâncio Flores, 305/2º andar –
Leblon. Tel.: (21) 2267-4056/8741-0003.
Parque das Ruínas, R. Murtinho Nobre, 169 – Santa
Teresa. Tel.: (21) 2253-8645.
Planetário, Rua Vice-Governador Rubens Berardo,
100 – Gávea. Tel.: (21) 2274-0046.
Teatro Leblon, R. Conde Bernadotte, 26 – Leblon.
Tel.: (21) 8846-8210.
UCI New York City Center, Avenida das Américas,
5.000/Loja 301 – Barra da Tijuca. Tel.: (21) 2461-1818.
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