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MANUEL DE FALLA (1876-1946)
El Sombrero de Tres Picos: Suíte nº 2 (1919-21) 
_DANZA DE LOS VECINOS (SEGUIDILLAS) 
_DANZA DEL MOLINERO (FARRUCA) 
_DANZA FINAL (JOTA) 
12 MIN 

JOAQUÍN RODRIGO (1901-99)
Concierto para una Fiesta (1982) [ESTREIA BRASILEIRA] 
1. ALLEGRO DECISO
2. ANDANTE CALMO
3. ALLEGRO MODERATO
29 MIN

/INTERVALO 20 MIN

SELEÇÃO DE ZARZUELAS
JESÚS GURIDI (1886-1961)
El Caserío: Prelúdio do 2º Ato (1926)
6 MIN 

REVERIANO SOUTULLO (1880-1932) JUAN VERT (1890-1931) 
El Último Romántico: Bella Enamorada

[LIBRETO DE JOSÉ TELLAECHE] 
4 MIN 

FEDERICO MORENO TORROBA (1891-1982)
La Marchenera: La Petenera (1928)
[LIBRETO DE FERNANDO LUQUE E RICARDO GONZÁLEZ DEL TORO] 
3 MIN 

REVERIANO SOUTULLO (1880-1932) JUAN VERT (1890-1931) 
La Leyenda del Beso: Amor, mi Raza Sabe
   Conquistar [LETRA DE E. REOYO Y PASO]
6 MIN 

RUPERTO CHAPÍ (1851-1909)
La Revoltosa: Prelúdio (1897) 
5 MIN 

PABLO SOROZÁBAL (1897-1988)
La Tabernera del Puerto: No Puede Ser (1936)
   [LIBRETO DE FEDERICO ROMERO E GUILLERMO FERNÁNDEZ SHAW] 
3 MIN 

RUPERTO CHAPÍ (1851-1909)
Las Hijas de Zebedeo: Carceleras (1889)

   [LIBRETO DE JOSÉ ESTREMERA] 
5 MIN 

GERÓNIMO GIMÉNEZ (1854-1923)
La Boda de Luis Alonso: Intermedio (1897) 
5 MIN 

MANUEL FERNÁNDEZ CABALLERO (1835-1906)
El Dúo de la Africana: Dúo y Jota (1893)
   [LIBRETO DE MIGUEL ECHEGARAY] 
6 MIN

21.5 sábado 16H30
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DE FALLA
El Sombrero de Tres Picos: Suíte nº 2 

Em 1907, Manuel de Falla se mudou para a capital 
francesa, o mais fervilhante centro artístico da época. Lá, 
entrou em contato com a nata da música local, conhecendo 
Debussy, Dukas e Ravel. Também foi na França que publicou 
suas primeiras canções e peças para piano.  

Em 1917, Sergei Diaghilev assistiu à estreia do balé-
pantomima El Corregidor y la Molinera, do compositor 
espanhol, e se encantou com a ideia de produzir um balé que 
incorporasse elementos das danças andaluzas. El Sombrero 
de Tres Picos, adaptação daquela obra, foi encomendado 
para sua companhia, Les Ballets Russes, e recebeu cenários e 
figurinos de Pablo Picasso e coreografia de Léonide Massine. 
A trama é baseada na clássica novela de Pedro Antonio de 
Alárcon (1833-91). Trata-se da história de uma bela e fiel 
moleira — objeto de desejo de um corregedor, que tenta a 
todo custo seduzi-la. O balé obteve sucesso instantâneo e 
tornou-se um marco na carreira de De Falla, considerado o 
mais importante expoente da música espanhola do século 
xx. Infelizmente, a alegria do triunfo da estreia, em Londres,
em 1919, foi ensombrecida pela morte da mãe do compositor, 
ocorrida no mesmo dia.

De Falla certamente foi o responsável por chamar a 
atenção do mundo para a cálida música tradicional de seu 
país. As melodias desse balé são buliçosas, encorpadas, 
líricas, brincalhonas e viscerais. Trazem ainda pequenas 
piscadelas para o público ouvinte, com brevíssimas e 
espertas citações de peças amplamente conhecidas, como 
a Quinta Sinfonia, de Beethoven, e O Barbeiro de Sevilha, 
de Rossini. A presença dessa obra nas salas de concerto 
vai além dos espetáculos de dança. Foi adaptada também 
como duas suítes instrumentais, sendo a Suíte Instrumental 
nº 2 retirada da segunda parte do balé. 

(2019) 

L AURA RÓNAI 
é Doutora em Música, responsável pela cadeira de flauta trans-
versal na Unirio e professora no programa de Pós-Graduação 
em Música. É também Diretora da Orquestra Barroca da Unirio. 

RODRIGO
Concierto para una Fiesta 

À época em que este concerto foi escrito, em 1982, 
Dallas, uma das mais populares séries de TV, mostrava as 
intrigas armadas em ranchos de luxo cafona por uma família 
de magnatas do petróleo no Texas. Os críticos musicais do 
momento não deixaram de notar que, graças à sua origem 
inesperada, esta obra de Joaquín Rodrigo (1901-99) redimiu 
os texanos da imagem negativa criada pela série de TV. 
Magnatas de Fort Worth, William e Carol McKay haviam 
organizado uma luxuosa festa de debutantes para suas 
filhas gêmeas, que, ao invés de pedir joias caras, ou coisa 
parecida, pediram como presente a encomenda de uma 
obra para violão e orquestra, que deveria ser estreada por 
Pepe Romero, durante a festa — a obra encomendada foi, 
precisamente, o Concierto para una Fiesta, terceiro concerto 
para violão solo de Rodrigo. 

Nascido em Sagunto e cego desde os três anos de idade, 
Rodrigo estudou música em Valencia e, mais tarde, em 
Paris. Uma obra escrita em 1939, o Concerto de Aranjuez, 
tornou-se o mais famoso concerto do século xx, fazendo 
dele uma celebridade internacional. O sucesso daquela 
obra levou outros artistas a encomendarem concertos 
para flauta, violoncelo, harpa, entre outros instrumentos. 
E embora a mágica do Concerto de Aranjuez nunca 
tenha sido replicada, as encomendas permitiram a 
Rodrigo conceber uma imagem sonora singular, original e 
instantaneamente reconhecível, à qual se manteve fiel em 
sua longa vida criativa. Indo além de um neoclassicismo 
genérico, Rodrigo definia sua música como “neocastiça”, 
isto é, fincada na tradição histórica de um hispanismo 
puro, avessa ao grandioso, mas sem deixar dúvidas sobre 
suas credenciais modernistas. 

O Concierto para una Fiesta é um compêndio das 
técnicas de composição que definem a fisionomia sonora 
de Rodrigo: formas um pouco abarrocadas, com uma 
propulsão contínua do início ao fim de cada movimento, 
à maneira de Vivaldi; enunciados repetitivos, pontuados 
por floreios do solista; paralelismos e modos eclesiásticos 
que sugerem um retorno ao passado; bitonalismo e 
dissonâncias agridoces ou humorísticas. O primeiro 
movimento, "Allegro Deciso", tem dois temas muito 
simples, oriundos da cultura popular musical valenciana, 
que são continuamente comentados e glosados pelo 
violão. O segundo movimento é o mais original dos três e 
cria, desde o início, uma atmosfera noturna e introspectiva. 
Aqui, Rodrigo não se furta a parodiar a si mesmo: sobre 
uma figura repetitiva, de métrica irregular, uma melodia 
imediatamente remete o ouvinte ao Aranjuez, ainda que 
os arabescos hispânicos dominem o discurso, culminando 
numa seção central de alta virtuosidade. O movimento 
final é onde a fiesta de fato acontece, num ritmo de 
sevillanas de estudada simplicidade. 

Toda a obra de Rodrigo é marcada pela virtuosidade. O 
Concierto para una Fiesta é possivelmente a obra mais 
infernalmente difícil escrita para violão e orquestra, 
cuja dificuldade é aprofundada pelo seu estilo límpido 
e lúdico. A profusão de escalas e arpejos velocíssimos 
é um tributo ao virtuose Pepe Romero. Conta-se que a 
piada entre eles, que gostavam de conversar enquanto 
fumavam charutos, era que, quando ambos morressem, 
se encontrariam no céu para fumar e rir dos infelizes que 
tentassem tocar esse concerto. 

(2022) 

RODRIGO
Concerto de Aranjuez 

O Concerto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, é uma das 
obras concertantes mais conhecidas do século xx. Assim 
como o Bolero, de Ravel, ou o Trenzinho do Caipira, de Villa-
Lobos, ela extrapolou os limites da sala de concertos e 
entrou para a cultura popular, seja como tema de filmes, 
música de espetáculos de patinação, cantada pelo grupo 
Swingle Singers ou levada para o jazz por Miles Davies 
ou Chick Corea. Se, por um lado, essa popularidade pode 
parecer suspeita, por outro, ela nos faz esquecer que a 
obra atingiu esse status icônico, antes de mais nada, por 
sua perfeição musical. 

Nascido na costa valenciana em 1901, Joaquín Rodrigo 
ficou cego aos três anos de idade em decorrência da 
difteria. Ele mesmo reconheceu que a ausência de 
estímulo visual contribuiu para que desenvolvesse um 
estilo composicional evocativo, quase pictórico. Com bolsa 
do governo espanhol, passou longas temporadas como 
estudante em Paris. Em 1933, casou-se com a pianista 
turca Victoria Kamhi e desfrutou de sua lua de mel em 
Aranjuez. Ao sul de Madri e à beira do rio Tejo, a cidade 
abriga o palácio real de veraneio e um respeitável conjunto 
arquitetônico do século xviii, cercado de jardins idílicos. 
O “aroma de magnólias, [o] gorjeio de passarinhos e [os] 
murmúrio das fontes”, sensações que um deficiente visual 
podia apreciar de modo mais penetrante, retornaram, em 
1939, na delicada atmosfera do Concerto de Aranjuez.  

Apesar da delicadeza, a obra foi composta num período muito 
difícil da vida de Rodrigo. Com a Guerra Civil Espanhola, 
sua bolsa havia sido interrompida e, em Paris, num inverno 
severo e em meio a rumores de uma segunda guerra, Victoria 
ficou grávida. Foi então que, durante um almoço com o 
violonista Regino Sainz de la Maza e o marquês de Bolarque, 
surgiu a encomenda de um concerto para violão e orquestra. 
O repertório de concertos para violão do início do século xix 
ainda era pouco conhecido. Logo, essa formação era vista 
como uma novidade arriscada. Contudo, Rodrigo abraçou o 
desafio com entusiasmo, até que, no sétimo mês de gravidez, 
Victoria perdeu o bebê e foi hospitalizada, correndo risco 
de vida. Uma amiga da família conta que Rodrigo retornou 
sozinho ao apartamento e, desconsolado, tocou uma 
melodia tão triste que lhe dava arrepios. Tratava-se do 
segundo movimento do Concerto de Aranjuez: ao mesmo 
tempo, uma evocação romântica e uma trajetória de suas 
emoções, uma saeta — canção fúnebre espanhola, cantada 
na semana santa — que vai do pesar à revolta contra os 
céus e, finalmente, à resignação. A ideia, muitas vezes 
repetida, de que Rodrigo teria composto o movimento como 
uma elegia para as vítimas de Guernica não tem qualquer 
fundamento histórico.

Este movimento ficou tão famoso que esquecemos que os 
outros dois são realizados com o mais fino artesanato. A peça 
de Rodrigo evoca compositores como Domenico Scarlatti 
(1685-1757) e Luigi Boccherini (1743-1805), e apresenta uma 
orquestração ágil e transparente, com movimentos rápidos 
dotados de uma propulsão rítmica obsessiva e de um gesto 
formal unificado. As minúcias são inúmeras: o parentesco 
entre os temas dos três movimentos; a maneira como todos 
eles se expandem a partir do violão, cada um com um estilo 
de toque diferente; o final silencioso dos três movimentos; a 
maneira como o violão mimetiza a sonoridade do fagote, do 
corne inglês e dos trompetes; o espírito clássico dos ritmos 
assimétricos do último movimento.

Rodrigo cruzou a fronteira da Espanha poucos dias antes da 
eclosão da Segunda Guerra Mundial. O Concerto foi estreado 
em Barcelona no final de 1940 e, imediatamente, colocou 
o compositor em um outro patamar de reconhecimento
público. O solista, Sainz de la Maza, teve o pesadelo
recorrente de que o violão não seria ouvido, mas, ao final, um
dos grandes triunfos da partitura foi o resultado acústico.
Hoje em dia, entretanto, é mais comum que o solista toque
com microfone.

Em pouco mais de 20 anos, o Concerto de Aranjuez se 
tornou uma obra conhecida ao redor do mundo, trazendo 
fortuna ao compositor. Isso sem que a obra jamais 
recebesse uma interpretação do violonista Andrés Segovia, 
que a boicotara, aparentemente enciumado pelo fato dela 
ter sido dedicada a Sainz de la Maza. Rodrigo escreveu, 
sob encomenda, dezenas de outros concertos, que nunca 
atingiram o mesmo reconhecimento. Isso não impediu que 
ele se tornasse um herói em seu país e recebesse do rei 
Juan Carlos o título de Marquês dos Jardins de Aranjuez. 
Atualmente, os sinos da catedral da cidade tocam o 
celebrado tema do segundo movimento.  

(2013) 

FABIO ZANON
Violonista, Professor Visitante na Royal Academy of Music 
e autor de Villa-Lobos (Série “Folha Explica”, Publifolha, 
2009). Desde 2013, é o Coordenador Artístico-pedagógico 
do Festival de Inverno de Campos do Jordão.

Zarzuelas

No século xvii, nas cercanias de Madrid, numa área 
chamada Real Sitio de El Pardo, o rei de Espanha Felipe iv 
possuía um palácio construído em meio a um bosque de 
zarzas – uma espécie de arbusto espinhento do qual nascem 
amoras negras, e que nós por aqui chamamos de sarça 
— e que por causa disso foi batizado como Palacio de La 
Zarzuela. Tanto o rei quanto sua esposa, a rainha Marianna, 
amavam a música e o teatro e, usando o palácio como sede, 
passaram a patrocinar espetáculos regulares que fundissem 
aquelas duas expressões de arte. Assim, tem a origem da 
zarzuela, gênero que toma o seu nome do local onde nasceu 
em 1657, ano da encenação daquela que é considerada seu 
primeiro exemplar, El Laurel de Apolo, com música de Juan 
Hidalgo e texto de Calderón de La Barca. Como a tourada 
e o vinho de Jerez, a zarzuela é um daqueles símbolos 
fortes que se identificam universalmente com a Espanha. 
É um gênero de teatro lírico que transita entre a ópera e 
a opereta — tomando, às vezes, de empréstimo alguns de 
seus elementos — e alterna partes cantadas, faladas e 
dançadas. Podem ser de curta duração, o chamado genero 
chico, ou de duração equivalente a uma ópera, em dois ou 
três atos, o genero grande. 

Para que uma obra de teatro musical possa ser classificada 
como zarzuela, o argumento, ou parte dele, deve se passar 
em território espanhol, com ao menos um número musical 
que se inspire no folclore de alguma região espanhola. Seu 
período de apogeu, durante o qual são compostos centenas 
de títulos, estende-se desde a segunda metade do século 
xix até as vésperas da Guerra Civil Espanhola. Algumas 
dessas obras continuam, com a mesma intensidade, a 
encantar os corações do público, e é delas que é feito o 
repertório de nosso concerto de hoje.

A orquestra utilizada na zarzuela se assemelha às formações 
instrumentais empregadas pelas óperas nos anos da 
passagem para o século xx. Isso permitiu aos compositores 
dar vazão à sua veia de sinfonistas, como se pode verificar 
no Intermedio de La Boda de Luis Alonso (1897), de idioma 
musical puramente ibérico desde o primeiro compasso, ou 
nos prelúdios de La Revoltosa (1897), do valenciano Chapí, e 
de El Caserío (1926), do basco Guridi, que poderiam integrar 
perfeitamente uma ópera italiana daquele momento. 
Em termos de canto lírico, há grandes semelhanças entre 
as escolas italiana e espanhola. Ambas as nações foram 
sempre berço de grandes cantores, e a paixão de ambos os 
povos pelo teatro musical é idêntica. Não é de se estranhar, 
portanto, que os espanhóis cultivem, como os italianos, o 
mito do tenorismo, com claros reflexos nas zarzuelas, que 
reservam grandes momentos para as árias do tenor, que, 
geralmente, na trama, é um jovem enamorado. 

Temos, em nosso programa, dois lamentos amorosos para a 
voz de tenor: Bella Enamorada, de El Último Romántico (1927), 
da dupla Soutullo e Vert, no qual Enrique fala da mulher que 
ama, agora casada com outro; depois, a famosa romanza 
No Puede Ser, de La Tabernera del Puerto (1936), cantada 
pelo pescador Leandro ao descobrir que sua namorada 
mentiu e é uma contrabandista. Mas o lamento amoroso 
não é exclusividade dos tenores. Também os sopranos, nas 
zarzuelas, sofrem por amor, como acontece com Luisa, 
personagem de Las Hijas de Zebedeo (1889), que nos conta 
de sua desilusão cantando Carceleras. Jovens apaixonadas, 
que suspiram por seus queridos, frequentam igualmente 
as partituras, como acontece em La Marchenera (1928), 
do madrilenho Torroba, quando a jovem Valentina canta 
La Petenera, que é um tipo de canto flamenco baseado em 
estrofes de quatro versos octonários.

Dadas todas as histórias de sedução e amor que as 
zarzuelas — tanto comédias como dramas — nos contam, 
não poderiam faltar duetos entre soprano e tenor. 
Pertencente a La Leyenda del Beso, de Soutullo e Vert, o 
vibrante e arrebatador Amor, mi Raza Sabe Conquistar é 
confiado aos personagens Ivan e Amapola, ambos ciganos; 
enquanto ele, obcecado, se esforça por obter o amor dela 
de qualquer forma, Amapola, que não gosta dele, insiste 
em recusá-lo. 

O último número do concerto vem da zarzuela cômica El Dúo 
de la Africana (1893), do compositor murciano Caballero, cujo 
argumento é uma paródia da ópera L’Africaine, de Meyerbeer. 
Uma companhia mambembe aluga um teatro de segunda em 
Madrid para encenar a referida ópera francesa, e, enquanto 
ensaiam o dueto de amor, o tenor italiano Giussepini tenta 
seduzir La Antonelli, o soprano que é a esposa do empresário.  

(2022) 
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Fundada em 1954, desde 2005 é administrada pela Fundação Osesp. Thierry Fischer 

tornou-se Diretor Musical e Regente Titular em 2020, tendo sido precedido, de 

2012 a 2019, por Marin Alsop, que agora é Regente de Honra. Em 2016, a Orquestra 

esteve nos principais festivais da Europa e, em 2019, realizou turnê na China e em 

Hong Kong. No mesmo ano, estreou projeto em parceria com o Carnegie Hall, com 

a Nona Sinfonia de Beethoven cantada ineditamente em português. Em 2018, a 

gravação das Sinfonias de Villa-Lobos, regidas por Isaac Karabtchevsky, recebeu o 

Grande Prêmio da Revista Concerto e o Prêmio da Música Brasileira.
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—

Desde que Beatriz Díaz foi convidada pelo maestro Riccardo Muti para cantar 

a Missa Defunctorum, de Paisiello, no Salzburger Festspiele e Maggio Musicale 

Fiorentino, e depois interpretou Diana em Iphigénie en Aulide na Ópera de Roma, 

sua carreira como soprano desenvolveu-se intensa e progressivamente pelo 

mundo. Nascida no município de Aller, nas Astúrias, foi a vencedora absoluta do 

xliv Concurso Internacional “Francisco Viñas” e de mais cinco prêmios especiais 

nessa edição. Desde 2013, tem trabalhado frequentemente com La Fura dels Baus 

como soprano em Carmina Burana, obtendo um triunfo esmagador na Espanha, 

Macedônia e Taiwan.

CÉSAR AUGUSTO GUTIÉRREZ tenor

—

César Augusto Gutierrez venceu o Concurso Internacional de Canção Hilde Zadek, 

em Passau, bem como o Primeiro Grande Prêmio e a Medalha de Ouro no Concurso 

Internacional de Canção María Callas, em Atenas. Sua estreia oficial na Europa 

foi como Macduff, em Macbeth, em Bergen. Desde então, César se apresentou nos 

principais teatros de ópera da Europa e em salas de concerto em todo o mundo. O 

seu repertório inclui mais de 35 óperas, e sua carreira como intérprete de recitais 

nos gêneros sinfônico e oratório é igualmente relevante.

RAFAEL AGUIRRE violão

—

Rafael Aguirre é um músico espanhol aclamado internacionalmente cujo profundo 

conhecimento da música, virtuosidade impactante e repertório vasto e diverso 

já o levaram a tocar em 39 países. O começo de sua carreira foi marcado por 

nada menos que 13 vitórias em competições internacionais (incluindo a Tarrega 

Competition e a Pro Musicis, em Nova York). Ele é atualmente um dos mais 

celebrados violonistas em atividade e se apresenta em casas de prestígio como 

Carnegie Hall em Nova York, Concertgebouw Amsterdam, Vienna Konzerthaus, 

Tchaikovsky Hall em Moscou, Philharmonie am Gasteig em Munique, Laeiszhalle 

e Elbphilharmonie em Hamburgo, Palau de la Musica em Barcelona, entre outros. 

Suas colaborações com compositores contemporâneos deram a ele a oportunidade 

de estrear obras de Sergio Assad (brasileiro vencedor do Grammy), Joaquín Clerch, 

Agustín Castilla Avila, David del Puerto e Daniel Real, entre outros.

MANUEL HERNÁNDEZ-SILVA regente

—

Graduou-se no Conservatório Superior de Viena com matrícula de honra 

na cátedra dos professores Reinhard Schwarz e Georg Mark. No ano de sua 

formatura, ganhou o concurso de regência Forum Jünger Künstler, realizado pela 

Orquestra de Câmara de Viena, regendo este conjunto na Konzerthaus da capital 

austríaca. Foi Regente Titular da Orquestra de Córdoba, Regente Principal 

convidado da Orquestra Simón Bolívar, de Caracas, com a qual trabalhou 

intensamente por mais de cinco anos, Diretor Musical da Orquestra Jovem da 

Andaluzia e Regente Titular e Diretor Artístico da Filarmônica de Málaga e da 

Sinfônica de Navarra. Conduziu orquestras como a Wienner Symphoniker, WDR 

Rundfunkorchester, Rheinische Philharmonie, Sinfônica de Wuppertal, Sinfônica 

de Israel, Prague Radio Symphony, entre outras.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETOR MUSICAL E REGENTE TITULAR
THIERRY FISCHER 

VIOLINOS
EMMANUELE BALDINI SPALLA
DAVI GRATON SPALLA*
YURIY RAKEVICH
LEV VEKSLER* EMÉRITO
ADRIAN PETRUTIU
IGOR SARUDIANSKY
MATTHEW THORPE
ALEXEY CHASHNIKOV
AMANDA MARTINS
ANDERSON FARINELLI 
ANDREAS UHLEMANN
CAMILA YASUDA
CAROLINA KLIEMANN
CÉSAR A. MIRANDA
CRISTIAN SANDU
DÉBORAH SANTOS
ELENA KLEMENTIEVA
ELINA SURIS
FLORIAN CRISTEA
GHEORGHE VOICU
INNA MELTSER
IRINA KODIN
KATIA SPÁSSOVA
LEANDRO DIAS
MARCIO AUGUSTO KIM
PAULO PASCHOAL
RODOLFO LOTA
SORAYA LANDIM
SUNG-EUN CHO
SVETLANA TERESHKOVA
TATIANA VINOGRADOVA
PALOMA PITAYA**

VIOLAS
HORÁCIO SCHAEFER EMÉRITO
MARIA ANGÉLICA CAMERON
PETER PAS 
ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES
ANDRÉS LEPAGE
DAVID MARQUES SILVA
ÉDERSON FERNANDES
GALINA RAKHIMOVA
OLGA VASSILEVICH
SARAH PIRES
SIMEON GRINBERG
VLADIMIR KLEMENTIEV

VIOLONCELOS
HELOISA MEIRELLES
RODRIGO ANDRADE
ADRIANA HOLTZ
BRÁULIO MARQUES LIMA
DOUGLAS KIER
JIN JOO DOH
MARIA LUÍSA CAMERON
MARIALBI TRISOLIO
REGINA VASCONCELLOS

CONTRABAIXOS
ANA VALÉRIA POLES
PEDRO GADELHA 
MARCO DELESTRE 
MAX EBERT FILHO
ALEXANDRE ROSA
ALMIR AMARANTE
CLÁUDIO TOREZAN
JEFFERSON COLLACICO
LUCAS AMORIM ESPOSITO
NEY VASCONCELOS

HARPA
LIUBA KLEVTSOVA

FLAUTAS
CLAUDIA NASCIMENTO
FABÍOLA ALVES PICCOLO
JOSÉ ANANIAS
SÁVIO ARAÚJO

OBOÉS
ARCÁDIO MINCZUK
JOEL GISIGER 
NATAN ALBUQUERQUE JR. CORNE INGLÊS
PETER APPS
RICARDO BARBOSA

CLARINETES
OVANIR BUOSI 
SÉRGIO BURGANI 
NIVALDO ORSI CLARONE
DANIEL ROSAS
GIULIANO ROSAS

FAGOTES
ALEXANDRE SILVÉRIO 
JOSÉ ARION LIÑAREZ 
ROMEU RABELO CONTRAFAGOTE
FRANCISCO FORMIGA

TROMPAS
LUIZ GARCIA
ANDRÉ GONÇALVES
JOSÉ COSTA FILHO
NIKOLAY GENOV
LUCIANO PEREIRA DO AMARAL
EDUARDO MINCZUK

TROMPETES
FERNANDO DISSENHA 
GILBERTO SIQUEIRA EMÉRITO
ANTONIO CARLOS LOPES JR.*
MARCOS MOTTA
MARCELO MATOS

TROMBONES
DARCIO GIANELLI 
WAGNER POLISTCHUK 
ALEX TARTAGLIA
FERNANDO CHIPOLETTI

TROMBONE BAIXO
DARRIN COLEMAN MILLING

TUBA
FILIPE QUEIRÓS

TÍMPANOS
ELIZABETH DEL GRANDE EMÉRITO
RICARDO BOLOGNA

PERCUSSÃO
RICARDO RIGHINI 1ª PERCUSSÃO
ALFREDO LIMA
ARMANDO YAMADA
EDUARDO GIANESELLA
RUBÉN ZÚÑIGA
RENATO SANTOS**

TECLADOS
OLGA KOPYLOVA

CONVIDADOS DESTE PROGRAMA
DJAVAN CAETANO VIOLINO
DANIEL MOREIRA VIOLINO
GERSON NONATO VIOLINO
BRUNO DE LUNA VIOLA
TIAGO VIEIRA VIOLA
RENATO DE SÁ VIOLONCELO
RIVERTON VILELA CONTRABAIXO
RENAN MENDES FLAUTA
LINCOLN SENA FLAUTA
FACUNDO CANTERO FAGOTE
RAFAEL FROES TROMPA
ANDRÉ VIEIRA TROMPA
ADIB CORREA TROMBONE

(*) CARGO INTERINO
(**) ACADEMISTA DA OSESP
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