
osesp.art.br
salasaopaulo.art.br
fundacao-osesp.art.br

/osesp

/osesp_
/osesp

/videososesp

O maior compositor espanhol do século XVI, Tomás Luís 
de Victoria dedicou sua vida à música sacra assim como 
seu mestre, o italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina. 
Compositor profícuo, deixou um “sem-número” de obras 
entre missas, motetos, magnificats, hinos e salmos, e este 
O Magnum Mysterium que o Coro da Osesp traz hoje, é um 
dos motetos mais queridos e executados por coros de todo 
o mundo. O texto latino medieval, presente no evangelho de 
Lucas, narra o nascimento de Jesus num estábulo rodeado 
por animais, e louva Maria, sua mãe, pelo mérito de ter 
carregado o menino em seu ventre.

A primeira parte do moteto apresenta o “grande mistério” 
desse nascimento através de um contraponto sereno iniciado 
pelos sopranos e segue em direção à homofonia que destaca 
o verso admirabile sacramentum (admirável sacramento). O 
contraponto combina-se à escrita homofônica enquanto 
o texto descreve os animais vendo Jesus, e se torna mais 
intrincado, voz a voz, quando volta a descrever a maravilha 
que é se ver um rei deitado num lugar tão simples quanto uma 
manjedoura ( jacentem in præsepio). E, depois de uma pausa 
expressiva, o coro se direciona à segunda parte do texto que 
honra a Virgem Maria e seu ventre bem-aventurado. A peça 
termina com duas sessões de “Aleluia” escritas em distintas 
fórmulas de compasso, representando a admiração e a 
alegria dos que testemunharam aquele grande mistério. 

O primeiro dos Quatro Motetos para a Época de Natal de 
Francis Poulenc também começa com o mesmo texto latino 
utilizado por Victoria e posteriormente traz as figuras 
bíblicas dos três reis magos que, seguindo uma estrela, 
souberam então encontrar o estábulo onde Cristo acabara 
de nascer para lhe presentearem com ouro, incenso e mirra.

Poulenc, nascido numa família católica, se desvencilhou 
da religião após testemunhar os horrores da Primeira 
Guerra Mundial, passando a viver uma vida hedonista e a 
se expressar de forma espirituosa, como podemos notar 
em muitas de suas obras deste período, tal qual as Chansos 
Françaises – que o Coro da Osesp apresentou recentemente 
na temporada de 2021. Após a morte acidental de um 
querido amigo e o ambiente sombrio da nova guerra 
mundial que se aproximava, o compositor francês acaba 
resgatando sua devoção à fé católica e publica inúmeras 
obras de teor mais sério e místico como esse conjunto de 
motetos que trazemos hoje.

Entre dezembro de 1951 e janeiro de 1952, ou seja, há 
exatos 70 anos, Poulenc compunha esses Quatro Motetos 
transcendentais em sua essência, não apenas por conta do 
teor religioso, mas especialmente por conta das harmonias 
– tão surpreendentes quanto a estrela que teria guiado 
os reis magos. “O Magnum Mysterium” é tão enigmático 
quanto o mistério que o texto sugere, mas a luz do recém-
nascido aparece apenas em breves momentos. Seu início 
é uma das aberturas mais escuras que já se escreveu na 
música vocal, ainda mais se consideramos a luminosidade 
do texto poético sobre o qual ele acontece.

Já em atmosfera completamente oposta, “Quem Vidistis 
Pastores Dicite” traz a boa nova, ou ao menos, o desejo 
de possuí-la. Ansiosos, como sugerem as melodias 
entrecortadas e as variações de dinâmica, as pessoas 
perguntam aos pastores o que eles viram e estes respondem 
terem visto o recém-nascido e coros que o louvavam. Em 
“Videntes Stellam” são as estrelas que moldam o ambiente 
de embevecimento através de uma sonoridade etérea 
e celestial de sopranos, contraltos e tenores durante a 
maior parte do moteto – os baixos entram posteriormente 
reforçando o contentamento dos magos por verem a 
estrela e pela oportunidade de presentear o rei que acaba 
de nascer. No último moteto, “Hodie Christus Natus est”, 
os ritmos pontuados, as figuras rápidas e a dinâmica 
com inúmeros fortíssimos marcam a celebração de um 
povo que anuncia triunfante o nascimento de Cristo e o 
aparecimento do Salvador entre o canto alegre dos anjos.

Para musicar o reluzente texto de The Lamb de William 
Blake, o compositor também britânico John Tavener 
lança mão de artifícios composicionais que, a princípio, 
poderiam ir na direção diametralmente oposta à da 
atmosfera de simplicidade e delicadeza. Tavener se vale 
do serialismo como pilar composicional da peça, ou seja, 
a partir de duas curtas melodias de cinco e sete alturas, 
ele as replica em três disposições distintas: em inversão 
(intervalos ascendentes viram descendentes e vice-versa); 
em retrogradação (escritos de trás para frente); e ainda a 
inversão da retrogradação. Desta forma, ela gera diversos 
fragmentos melódicos que se originam, e se relacionam, a 
partir de um único e pequeno tema inicial.

Além disso, Tavener sobrepõe as melodias geradas a partir 
desses procedimentos, criando assim efeitos harmônicos de 
politonalidade. Para quem conhece a música de Schoenberg 
e de Messiaen – este último grande influenciador da música 
de Tavener – sabe que a técnica serial resulta em uma música 
que muitos poderiam classificar como “dura” de se ouvir. 
Todavia, Tavener consegue em The Lamb utilizar os mesmos 
recursos composicionais de seus mestres referenciais e, 
ainda assim, manter uma atmosfera cristalina e tranquila, 
num casamento perfeito com a poesia de Blake.
 
A maior parte das obras de Sir John Tavener refletem a 
cultura bizantina e o catolicismo ortodoxo, portanto, são 
por essência obras religiosas e de caráter contemplativo. 
Em The Lamb a luz e a maciez da lã do cordeiro traçam um 
paralelo com a luz que, segundo a bíblia, Jesus veio trazer 
ao mundo. No versículo 12 do capítulo 8 do apóstolo João 
encontramos: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, 
nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida”.

Outro compositor que compôs sobre textos que apresentam 
Jesus como a luz do mundo foi o americano Eric Whitacre, 
uma verdadeira celebridade entre os coros amadores, dentro 
e fora dos Estados Unidos, sobretudo entre os cantores 
jovens. Sob nítida influência de conterrâneos como Morten 
Lauridsen ou do minimalista estoniano Arvo Pärt, a música 
coral de Whitacre é contemplativa e repleta de efeitos visuais. 
Sua abordagem harmônica, recorrentemente estática e 
marcada pelos intervalos de segunda é inconfundível e 
funciona quase como a assinatura de um pintor no canto 
inferior de sua tela pintada a óleo, ou melhor dizendo, de 
sua aquarela. Em Lux Aurumque não é diferente: os acordes 
cristalinos vão ganhando camadas dissonantes sem que 
isso altere o deleite com que se capta aquele novo colorido. 
Utilizando um pseudônimo, o compositor apresenta 
um poema originalmente escrito em inglês e traduzido 
posteriormente para o latim pelo poeta também americano 
Charles Silvestri. A luz, cálida e pesada como ouro do início 
do poema acaba por se revelar-se, ao final da pequena peça, 
o próprio recém-nascido, Jesus Cristo. 

Nascido em 1835, Camille Saint-Saëns foi um prodígio na 
música e era conhecido como “o Mozart francês”. Começou 
a estudar piano aos 2 anos de idade, a compor no ano 
seguinte e antes dos 5 já havia se apresentado como 
pianista pela primeira vez. Em seu primeiro concerto como 
solista, aos impressionantes 10 anos de idade, tocou nada 
mais nada menos que o Concerto n° 5 de Beethoven e o 
n° 15 de Mozart, ambos de memória. No bis, ainda pediu 
que a plateia escolhesse qualquer uma das Sonatas de 
Beethoven, que ele também tocaria de cor. Anos mais 
tarde Liszt o considerou como o maior organista do mundo. 
E seus dons não se restringiram apenas à música. Saint-
Saëns foi um polímata, chegando a publicar sobre botânica, 
astronomia, filosofia, matemática, além de ser poeta, 
ensaísta, roteirista e caricaturista.

Tantos dons e esse amplo espectro de seu conhecimento 
conferiu a suas obras uma densidade filosófica e religiosa 
que poucos compositores lograram atingir. A densidade e 
a riqueza expressiva de seu Oratório de Natal foi, como não 
poderia deixar de ser, também envolta em genialidade: ele 
foi composto em apenas onze dias, de 4 a 15 de dezembro 
de 1858, tendo sido estreado no dia de Natal na Igreja 
de La Madeleine em Paris, onde havia ingressado como 
organista aos 23 anos de idade, cargo que ocuparia por 
mais duas décadas.

Dans le style de S. Bach, ou seja, no estilo de Johann Sebastian 
Bach, é a inscrição que consta de sua pena na abertura do 
famoso Oratório. Todavia, ao contrário do que se possa 
pensar, a obra não foi inspirada no Weihnachtsoratorium 
(Oratório de Natal, BWV 248) do célebre compositor alemão, 
que Saint-Saëns tanto admirava. A começar pelos textos 
escolhidos – todos retirados a partir da Vulgata e da liturgia 
latina do Natal católico, não aqueles oriundos de uma 
tradição luterana traduzida para o alemão – e também pelos 
aspectos harmônicos e até mesmo os contrapontísticos, o 
Oratório é muito mais próximo esteticamente de seu tempo, 
o efervescente século XIX, e de seus contemporâneos do que 
da música alemã do século XVIII. No entanto, o “Allegretto 
Pastorale” com que Saint-Saëns abre e encerra a obra é 
evidentemente campestre, com sua fórmula de compasso 
composta (um 12/8) tão característica da tradição dos 
séculos XVII e XVIII quando se desejava emular o ambiente 
pastoril e, nesse caso específico, o pastoril que circunscreve 
o cenário do nascimento de Cristo.

O oratório narra o nascimento de Jesus como em uma 
cantata, à semelhança das do mestre alemão, mas, 
diferentemente deste, não é o evangelista que narra 
a história e sim cinco solistas que se alternam e se 
juntam durante toda a narrativa. Ora apresentando-se 
como narradores, caso do primeiro recitativo assumido 
pela voz do tenor, ora como personagens principais da 
narrativa, como o soprano representando o anjo que traz a 
boa-nova; noutras vezes os solistas também representam 
a humanidade na intimidade de sua fé, em sua psique 
particular, como é o caso da ária de mezzo soprano: 
“Esperei em Deus com esperança, e veio a mim”.

O coro encarrega-se dos momentos diversos: as celebrações 
comunitárias, como é o caso do “Gloria” ao final do segundo 
movimento e do “Alleluia” durante o quinteto; os comentários 
a respeito das árias, como é o caso da ária de tenor “Domine, 
ego credidi” (Senhor, eu creio); e as situações de grande 
tensão dramática, como em “Quare fremuerunt gentes?” 
(Por que razão se revoltam os gentios?) e “Egrediatur ut 
splendor justus Sion” (Levantai com esplendor a justa Sião) 
também durante o quinteto. Além da orquestra de cordas 
temos o órgão de tubos, um instrumento eclesiástico por 
excelência, que toca ininterruptamente durante a obra, e 
a parte sublime e desafiadora da harpa que acompanha o 
duo e o trio, além de colorir os momentos mais dramáticos e 
expressivos no fim do quinteto. Por fim, temos um dos corais 
mais conhecidos – executados, traduzidos e adaptados para 
diversas formações e ocasiões – da música coral: “Tollite 
Hostias” (Trazei Oferendas), um hino de louvor exaltando a 
chegada de Cristo.

O Oratório de Natal é, sem sombra de dúvidas, uma das 
criações mais relevantes dessa mente criativa e prodigiosa 
de Saint-Saëns, compositor que a Osesp celebrou neste ano 
de 2021. Uma obra que extrapola os limites da fé religiosa 
e que revela de maneira irrevogável o transcendental que 
existe em cada um de nós, a despeito da fé, do arcabouço 
intelectual e cultural ou de nossas preferências estéticas. 
Nas palavras do próprio Saint-Saëns: “Não, a música não é 
um instrumento de prazer físico. A música é um dos produtos 
mais delicados do espírito humano. Nas profundezas de sua 
inteligência, o homem possui um sentido íntimo especial, o 
sentido estético, pelo qual percebe a arte: a música é um 
dos meios de fazer vibrar este sentido.”1 
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TEMPORADA OSESP 2021
CONCERTOS DE NATAL

MINISTÉRIO DO TURISMO, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,
E FUNDAÇÃO OSESP APRESENTAM

16.12 quinta 20H
17.12 sexta 20H concerto digital
18.12 sábado 16H30
19.12 domingo 11H concerto matinal

CORO DA OSESP
ALUNOS DA ACADEMIA DE MÚSICA DA OSESP 
ALUNOS DA EMESP TOM JOBIM 
WILLIAM COELHO REGENTE
NATÁLIA ÁUREA SOPRANO
CLARISSA CABRAL MEZZO SOPRANO
MÔNICA WEBER BRONZATI CONTRALTO
LUIZ GUIMARÃES TENOR
JOÃO VITOR LADEIRA BARÍTONO

TOMÁS LUIS DE VICTORIA [1548-1611]
O Magnum Mysterium [1572]
3 MIN

FRANCIS POULENC [1899-1963]
Quatro Motetos para a Época de Natal [1951-52]
 O MAGNUM MYSTERIUM
 QUEM VIDISTIS PASTORES DICITE
 VIDENTES STELLAM
 HODIE CHRISTUS NATUS EST
11 MIN

JOHN TAVENER [1944-2013]
The Lamb [1982] [SOBRE O POEMA DE WILLIAM BLAKE (1757-1827)]
3 MIN

ERIC WHITACRE [1970]
Lux Aurumque [Luz e Ouro] [2000] [POEMA DE EDWARD ESCH

TRADUZIDO PARA O LATIM POR CHARLES SILVESTRI]
6 MIN

CAMILLE SAINT-SAËNS [1835-1921]
Oratório de Natal, Op. 12 [1858]
 1. PRELÚDIO [NO ESTILO DE JOHANN SEBASTIAN BACH]
 2. RECITATIVO E CORO [LUCAS 2:8-14]
 3. ÁRIA [SALMOS 40:1]
 4. ÁRIA E CORO [JOÃO 11:27]
 5. DUO [SALMOS 118:26-28]
 6. CORO [SALMOS 2:1]
 7. TRIO [SALMOS 110:3]
 8. QUARTETO [ISAÍAS 49:13]
 9. QUINTETO E CORO [LIVROS DAS LAMENTAÇÕES 2:19

ISAÍAS 62:1]
 10. CORO [SALMOS 96:8, 9, 11, 13]
38 MIN

Estas apresentações contam com o apoio da Santa Marcelina Cultura

Secretaria de
Cultura e Economia Criativa

REALIZAÇÃO

1Harmonie et Mélodie. Paris: Calmann-Lévy, 1885, Trad. Marcos Bagno.

CORO DA OSESP

—

Criado em 1994 e reconhecido hoje como referência em música vocal no Brasil,

o grupo aborda diferentes períodos e estilos, com ênfase nos séculos XX 

e XXI e na obra de compositores brasileiros. Gravou CDs pelo Selo Osesp 

Digital, Biscoito Fino e Naxos. Entre 1995 e 2015, teve Naomi Munakata como 

Coordenadora e Regente. De 2017 a 2019, a italiana Valentina Peleggi assumiu 

a regência do Coro, tendo William Coelho como Maestro Preparador – cargo 

no qual ele continua na Temporada 2020-2021. Em 2020, o Coro se apresentou 

no Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), sob regência de Marin Alsop, 

Regente de Honra da Osesp.

WILLIAM COELHO regente

—

Regente Preparador do Coro da Osesp, é doutorando em Musicologia e bacharel 

em Regência pela USP. Foi professor de Regência na Universidade Federal de Juiz 

de Fora e é professor de Canto Coral na UNESP, de Regência na pós-graduação 

da Faculdade Paulista de Artes e professor convidado da Academia da Osesp. É 

Regente Titular da Eos Música Antiga USP e regente convidado das Orquestras 

Sinfônicas da USP e de Piracicaba. Foi finalista do Prêmio Jovem Talento 2019

da Revista Concerto e em 2020 regeu o Coro da Osesp no Fórum Econômico 

Mundial em Davos na Suíça.

NATÁLIA ÁUREA soprano

—

Portadora de uma voz doce e sensível musicalidade, a soprano Natália Aurea 

atua na música erudita há 15 anos. Estudou canto com Andrea Kaiser, Neyde 

Thomas, Lenine Santos, Mariana Cioromila e Ulrich Messthaler, aos quais é 

profundamente grata. Foi descoberta e incentivada por Naomi Munakata, 

Fernando Tomimura e Aída Machado. Integra o Coro da Osesp desde 2006 

e desde então, participa da gravação de vários álbuns eruditos e populares. 

Foi premiada no Concurso Maria Callas, atuou como solista em várias obras 

importantes entre óperas, oratórios, cantatas, requiem, estréias de compositores 

contemporâneos e já foi regida pelos maestros mais proeminentes do cenário 

mundial. Estudou Fonoaudiologia, Pedagogia e desenvolve intenso trabalho de 

disseminação da arte e da cultura através de cursos, masterclass e workshops.

CLARISSA CABRAL mezzo soprano

—

Natural de Santos, integra o naipe de contraltos do Coro da Osesp desde 2007. 

Mestre em Música pela USP, estudou Piano, Flauta, Cravo e aperfeiçoou-se 

em canto com o tenor Marcos Thadeu, regente do Coro Acadêmico da Osesp. 

Trabalhou como preparadora vocal do Coro Juvenil da Osesp e desde 2017 é 

professora de teoria musical da Escola Municipal de Música de São Paulo.

MÔNICA WEBER BRONZATI contralto

—

Nascida em São Caetano do Sul, iniciou seus estudos musicais na Fundação 

das Artes da mesma cidade em 1994. Foi monitora do Coral e Madrigal da 

Fundação das Artes e do Coral Municipal de Santo André. Em 1998, gravou o 

CD Música da Catedral de São Paulo com o Grupo Vocal Brasilessentia e, em 

1999, apresentou-se em Roma e Napoli. Foi solista do Oratório da Páscoa de 

Bach, com o grupo Exultate; na Missa da Coroação de Mozart, com a Orquestra 

Sinfônica de Londrina; em Magnificat de Villa-Lobos, com a Orquestra de 

Câmara do Conservatório Henrique Oswald em Santos; e da série Vesperal Lírica 

do Theatro Municipal de São Paulo, Oratório de Natal de Bach —2005 e 2006— e 

Réquiem de Mozart —2008—, com o grupo Barroco na Bahia. É integrante dos 

Coros Sinfônicos e de Câmara da Osesp desde 1994, e participou e cantou em 

masterclasses com Nathalie Stutzmann e Ingeborg Danz.

LUIZ GUIMARÃES tenor

—

Bacharel pela UNESP, estudou com Márcia Guimarães e Martha Herr. Estreou 

como solista no Theatro S. Pedro, em Orfeu no Inferno, de Offenbach. Formou-se 

também na EMESP com Marcos Thadeu e Regina Elena Mesquita. No Fábrica 

de Óperas da UNESP, direção de Abel Rocha, atuou como Rinnúcio em Gianni 

Schicchi e Rodolfo em La Bohème, de Puccini e fez adaptações para o português 

de quatro óperas: Trouble in Tanhiti, La Belle Hellène, A Hand of Bridge e The old 

Maid and the Thief, solando em três delas. Atuou como solista na Nona Sinfonia 

de Beethoven com a Osesp com regência de Marin Alsop, no Réquiem de Mozart 

com a Orquestra Jovem de Guarulhos e no Réquiem de J. M. N. Garcia com a 

Orquestra Sinfônica de Santo André além de outras participações

solísticas na temporada da Osesp.

JOÃO VITOR LADEIRA barítono

—

Barítono do Coro da Osesp desde 2006, iniciou seus estudos musicais aos 9 anos 

no Coral dos Canarinhos de Petrópolis. Em 2005 ingressou no Bacharelado em 

Canto pela UFRJ, orientado pelo Professor Inácio de Nonno. Teve como tutores 

Benito Maresca, Lenine Santos e Isabel Maresca. Vencedor do 18° Concurso 

Brasileiro de Canto Maria Callas 2020, apresentou-se como barítono solista à 

frente da Osesp na peça Desenredo de João Guilherme Ripper, sob a regência de 

Victor Hugo Toro; nas óperas Salomé e O Cavaleiro da Rosa, ambas de Strauss, 

sendo a primeira dirigida por John Neschling e a segunda por Sir Richard 

Armstrong; no Salmo 92 (Tov Lehodot) de Schubert, regido por Celso Antunes; na 

Missa Brevis de Bach, conduzida pelo maestro Ragnar Bohlin; na Nona Sinfonia de 

Beethoven sob a batuta de Valentina Peleggi e em setembro de 2017 atuou em 

Tristão e Isolda, sob a regência de Sir Richard Armstrong. Também participou da 

montagem da obra A Tempestade de Henry Purcell com a OSUSP e com a OJMG 

cantou na montagem do Requiem de Mozart. 

ACADEMIA DE MÚSICA DA OSESP

—

Criada em 2006, a Academia de Música da Osesp busca fomentar o 

desenvolvimento de jovens estudantes de música no Brasil. Por meio de aulas 

práticas e teóricas, os alunos das classes de Instrumento, Canto Coral e Regência 

vivenciam o dia a dia de nossos corpos artísticos, sendo capacitados a atuar 

profissionalmente nos quadros da Osesp ou de outras instituições de nível 

artístico elevado. Em 2021, as classes de Instrumento e Canto Coral foram 

reconhecidas pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo como Curso 

Técnico, com o Diploma Técnico Profissionalizante de Nível Médio, válido

em todo o território nacional.

CORO DA OSESP

MAESTRO PREPARADOR
WILLIAM COELHO

SOPRANOS
ANNA CAROLINA MOURA
ELIANE CHAGAS
ÉRIKA MUNIZ 
FLÁVIA KELE DE SOUSA
JI SOOK CHANG
MARINA PEREIRA
MAYNARA ARANA CUIN
NATÁLIA ÁUREA 
REGIANE MARTINEZ MONITORA

ROXANA KOSTKA
VALQUÍRIA GOMES
VIVIANA CASAGRANDI 

CONTRALTOS / MEZZOS
ANA GANZERT
CELY KOZUKI
CLARISSA CABRAL
CRISTIANE MINCZUK
FABIANA PORTAS
LÉA LACERDA 
MARIA ANGÉLICA LEUTWILER
MARIA RAQUEL GABOARDI
MARIANA VALENÇA
MÔNICA WEBER BRONZATI
PATRÍCIA NACLE
SILVANA ROMANI 
SOLANGE FERREIRA
VESNA BANKOVIC MONITORA

ACADEMIA DE MÚSICA
DA OSESP

CLASSE DE INSTRUMENTOS

RENAN OLIVEIRA VIOLINO

PALOMA PITAYA VIOLINO

GABRIEL ALMEIDA VIOLINO

MATEUS SOARES VIOLINO

JOÃO SENNA VIOLA

YOHANNA ALVES VIOLA

BRENO BARONE VIOLONCELO

DANIEL TASSOTTI VIOLONCELO

GUSTAVO MOSCA CONTRABAIXO

TONY MAGALHÃES CONTRABAIXO

GABRIELA PRATES ÓRGÃO 

CLASSE DE CANTO CORAL

REGENTE
MARCOS THADEU

PIANISTA CORREPETIDOR
DANIEL GONÇALVES

16/12
SOPRANOS
EDILEUZA RIBEIRO
YOHANA GRANATTA

CONTRALTO
JACQUELINE DOMINGOS

TENOR
FELIPE DA PAZ

BAIXO
TOMAS CALLAS MISTRORIGO

17/12
SOPRANO
FERNANDA RIBEIRO

CONTRALTOS
AMANDA FERREIRA
KUKA GONZAGA

TENOR
IVANO FONSECA

BAIXO
GUILHERME ROCHA*

BOLSISTAS DA ORQUESTRA 
JOVEM E ALUNOS DA EMESP

RAFAEL SANCHES VIOLINO

MATHEUS CALÓRIO VIOLINO

VERONICA LOPES VIOLINO 
VINICIUS LIBÓRIO VIOLINO 
DAVI COSTA VIOLINO 
RODRIGO MOZART VIOLINO 

BARBARA DOMINGOS VIOLINO 
LUIZ FELIPE VIOLA 

PAULO JUSTINO VIOLA

JOÃO BRANDÃO VIOLONCELO

GABRIEL RODRIGUES VIOLONCELO 

MUSICISTAS CONVIDADAS 
DO PROGRAMA

16/12
SUELEM SAMPAIO HARPA 

17/12
PAOLA BARON HARPA 

18 E 19/12
LIUBA KLEVTSOVA HARPA 

TENORES
ANDERSON LUIZ DE SOUSA
ERNANI MATHIAS ROSA
FÁBIO VIANNA PERES
JABEZ LIMA
JOCELYN MAROCCOLO 
LUIZ EDUARDO GUIMARÃES
ODORICO RAMOS 
PAULO CERQUEIRA MONITOR

RÚBEN ARAÚJO

BAIXOS / BARÍTONOS
ALDO DUARTE
ERICK SOUZA
FERNANDO COUTINHO RAMOS
FLAVIO BORGES
FRANCISCO MEIRA
ISRAEL MASCARENHAS
JOÃO VITOR LADEIRA
LAERCIO RESENDE
MOISÉS TÉSSALO
PAULO FAVARO
SABAH TEIXEIRA MONITOR

PIANISTA CORREPETIDOR
FERNANDO TOMIMURA

18/12
SOPRANO
LYGIA POLIA

CONTRALTO
BRUNO COSTA

TENORES
MIKAEL COUTINHO
MIQUEIAS PEREIRA*

BAIXO
CÉLIO SOUZA

19/12
SOPRANO
RENATA FAUSTO

CONTRALTO
MICHELE MAGALHÃES

TENOR
THIAGO COSTA

BAIXOS
LUIS FIDELIS*
LUKAS HAHN

*EX-ALUNO CONVIDADO
 

APOIO

WILLIAM COELHO


