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

23, 24 e 25/JUN

OSESP
ANJA BIHLMAIER regente
LUÍZ FILÍP violino

TEMPORADA 2022

23.6 quinta 20H30
24.6 sexta 20H30 CONCERTO DIGITAL
25.6 sábado 16H30 

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
   DE SÃO PAULO — OSESP
ANJA BIHLMAIER REGENTE
LUÍZ FILÍP VIOLINO

MAURICE RAVEL (1875-1937) 
Valsas Nobres e Sentimentais (1911-orq.1912)
_MODÉRÉ [MODERADO] 
_ASSEZ LENT [BASTANTE LENTO]
_MODÉRÉ [MODERADO]
_ASSEZ ANIMÉ [BASTANTE ANIMADO]
_PRESQUE LENT [QUASE LENTO]
_ASSEZ VIF [BASTANTE VIVO]
_MOINS VIF [MENOS VIVO]
_EPILOGUE: LENT [EPÍLOGO]
16 MIN

WOLFGANG AMADEUS MOZART  (1756-91)
Concerto nº 5 para Violino em Lá Maior,

KV 219 – Turco (1775)
_ALLEGRO APERTO 
_ADAGIO
_RONDEAU: TEMPO DI MENUETTO – ALLEGRO –

TEMPO DI MENUETTO 
31 MIN

/INTERVALO 20 MIN

WOLFGANG AMADEUS MOZART  (1756-91) 
Sinfonia nº 35 em Ré Maior, KV 385 – Haffner (1782)
1. ALLEGRO CON SPIRITO  
2. ANDANTE  
3. MENUETTO. TRIO
4. PRESTO 
18 MIN
 
MAURICE RAVEL (1875-1937)
La Valse [A Valsa] (1919-20) 
12 MIN

A criação das Valsas Nobres e Sentimentais — original-
mente para piano — destinou-se a um concerto no qual o 
público, através de votação, deveria adivinhar os composi-
tores do programa. A maioria dos ouvintes errou feio nos 
palpites, e Ravel sentiu-se ferido pela incompreensão a 
respeito de sua obra. Essas valsas não são, efetivamente, 

“sentimentais”, mas sutis e misteriosas, demandando um 
outro tipo de escuta. 

Ao piano, exalam uma essência rara e um leve amargor, 
que acentuam seu delicado sabor. Já na versão orquestral, 
entram no domínio da pura magia. A primeira valsa, por 
seu vigor e por suas dissonâncias um pouco cruas, evoca 
a franqueza de Emmanuel Chabrier (1841-94), mas anun-
cia acima de tudo o poema coreográfico La Valse, do pró-
prio Ravel, concebido em 1906 e concluído entre 1919 e 1920. 
Lembremo-nos, de passagem, que o próprio compositor 
dançava muito bem. 

A segunda valsa, íntima, lembra a suíte Ma Mère l’Oye 
[Mamãe Gansa], de 1908, e sugere um jardim encantado 
onde não haveria surpresa em se encontrar a Bela e a Fera: 
a harpa, a frase sonhadora da flauta solo, a elegância das 
cordas em surdina, sul tasto [sobre o espelho]. A terceira, in-
fantil e brincalhona, com solos de oboé e acompanhamento 
em pizzicato, parece, em alguns momentos, alguma dança 
antiga e discreta. 

A seguinte, envolta pelas duas flautas, reencontra o fluxo 
apaixonado das cordas e desemboca, sem interrupção, na 
quinta, aparentemente simples, com solos de madeira, cla-
rinete, corne inglês e oboé. A sexta, mais viva e fluida, ado-
ta um tempo de ländler — uma dança austríaca —, ritmado 
pelas cordas. A sétima valsa é um crescendo que se inicia 
com expectativa mágica, semelhante à Rapsódia Espanhola 
(1907-8): efeitos de sinos distantes, fermatas. Gradual-
mente, a embriaguez do poema sinfônico se restabelece, 
até atingir um ponto culminante bastante conciso. 

O “Epílogo” é, na realidade, uma oitava valsa, a mais len-
ta, um noturno com cordas aveludadas e levemente inquie-
tantes. O motivo do gato de L’Enfant  et  Les  Sortilèges [A 
Criança e os Sortilégios] (1917-25) salta aos ouvidos. A mú-
sica, então, quase inaudível, com toques delicados na harpa 
e na celesta, como que se evapora.

RAVEL
Valsas Nobres e Sentimentais

ISABELLE WERCK 
Professora de História da música e Análise no 
Conservatório Municipal de Paris (18ème) e 
autora de Mahler (Bleu Nuit, 2010), Liszt (Bleu 
Nuit, 2011) e Grieg (Bleu Nuit, 2013). Nota de 
programa publicada pela Cité de la Musique/
Philharmonie de Paris, em 2014, republicada sob 
autorização. Tradução de Rodrigo Vasconcelos. 

MOZART
Concerto nº 5 para Violino em Lá Maior, KV 219 – Turco

Em 1775, dois anos após ter assumido o cargo de mes-
tre de concertos da corte do Príncipe-Arcebispo Colloredo, 
em Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart compôs seus cin-
co concertos para violino e orquestra, todos em três movi-
mentos. O Concerto nº 5, KV 219 é provavelmente o concerto 
para violino mais apresentado do mundo. É, também, o mais 
elaborado da série composta por Mozart, com exigências 
técnicas inéditas para o instrumentista. Embora seja clara-
mente construído dentro da tradição do concerto de câma-
ra do Classicismo, ele se aproxima muito daquilo que será 
o típico concerto para instrumento e orquestra do século 
xix. Estreado em 20 de dezembro de 1775, como parte das 
grandes festividades natalinas em Salzburgo, provavelmen-
te teve como solista o próprio compositor, que, aos dezenove 
anos de idade, era tão grande violinista quanto pianista. 

Talvez por ter composto, naquele mesmo ano, duas obras 
para o palco lírico — A Falsa Jardineira e O Rei Pastor —, 
Mozart ainda estivesse imbuído do espírito teatral ao con-
ferir a este último concerto para violino um caráter clara-
mente operístico. A alternância de três andamentos no pri-
meiro movimento nos traz à mente uma gran scena onde 
o protagonista é o violino solista. Após o "Allegro Aperto", 
majestoso e enérgico, com seu tutti orquestral colorido pelo 
som cálido das trompas, o solista faz sua entrada — como 
uma prima donna em sua ária — em um delicado adagio, an-
tes de introduzir um novo tema, baseado no mesmo moti-
vo que ouvimos na abertura, enquanto a orquestra retorna 
ao "Allegro Aperto". 

O segundo movimento, um "Adagio" muito expressivo, ape-
sar de sua singela construção, é impregnado de um liris-
mo que convida à meditação serena. Já o movimento final, 
adotando o mesmo procedimento dos dois concertos para 
violino anteriores, tem a forma francesa de um rondó, cha-
mado pelo autor de "Tempo di Menuetto". Nele, uma célula 
ascendente de cinco notas, já ouvida na abertura do primei-
ro movimento, surge nas trompas para depois ser retoma-
da pelo violino solista. Essa célula se repetirá várias vezes 
entre os episódios do rondó até a irrupção de um interlú-
dio em Lá Menor, que Mozart adaptou da “música turca” 
por ele composta dois anos antes, em Milão, para o balé 
Le Gelosie del Serraglio [O Ciúme do Harém], de sua ópera 
Lucio Silla. Após esse episódio — responsável pelo apelido de 

“Concerto Turco” pelo qual a obra é conhecida —, o violino 
conduz a melodia novamente ao "Tempo di Menuetto" com 
uma cadência. O Concerto termina de forma suave, com a 
frase ascendente de cinco notas executada ao mesmo tem-
po pelo solista e pelas trompas.

Yehudi Menuhin, um dos magos do violino do século xx, 
amava o Concerto nº 5 e nos conta como se apaixonou por 
ele: “Vi-me completamente seduzido pelas passagens em 
Lá Menor que dão ao Concerto o cognome Turco. Como 
poderia meu senso de humor ter estado tão embotado a 
ponto de não perceber esse delicioso episódio surpreenden-
do o minueto clássico com brincadeiras militares turcas? [...] 
Mozart, tendo encontrado o caminho do meu coração com 
truques orientais e encanto burlesco, logo me envolveu com 
seu mais ínfimo ornamento.” 

 (2007)

SERGIO CASOY  
pesquisador de música lírica há 50 anos, autor 
de vários livros sobre o assunto, e engenheiro. É 
professor de História da Ópera, responsável por 
vários cursos simultâneos em São Paulo. Produz e 
apresenta, diariamente, o programa BRAVO, dedicado 
ao canto lírico na Rádio Cultura FM de São Paulo. 

Os Haffner eram uma das famílias mais abastadas e 
influentes de Salzburgo na época de Mozart. O pai, impor-
tante banqueiro e atacadista, havia sido prefeito da cidade 
de 1768 até 1772, quando veio a falecer, e seu filho Sigmund, 
amigo de infância do compositor, encomendou-lhe uma se-
renata para o casamento da irmã, Marie Elisabeth. A peça 
agradou tanto à família que, quando o jovem Haffner veio a 
receber um título honorífico, uma nova serenata foi pedida.

Essa segunda encomenda, feita em julho de 1782, por in-
termédio de Leopold Mozart, veio numa hora inconveniente. 
Wolfgang, já em Viena, estava às voltas com os preparati-
vos para o seu próprio casamento e com a mudança para 
um novo apartamento. Além disso, precisava terminar um 
projeto potencialmente lucrativo, a versão para sopros de 
sua ópera O Rapto do Serralho. Era importante aproveitar 
o momento, quando as árias ainda estariam frescas na me-
mória do público e seriam assobiadas nas ruas, para suprir 
a demanda de partituras antes que algum outro compositor 
mais célere fizesse seu próprio arranjo e inundasse o mer-
cado — “direito autoral” ainda não era uma noção existen-
te. Tempo era um luxo de que Mozart não dispunha, ainda 
assim aceitou o trabalho, talvez em consideração ao amigo, 
talvez porque precisasse fazer face às muitas despesas do 
momento e não pudesse abrir mão de um cachê polpudo.

Diz o ditado que a pressa é inimiga da perfeição. Se há 
exceções que confirmam a regra, esta é uma delas. Correndo 
contra o tempo, à medida em que terminava cada movi-
mento, o jovem Mozart o remetia para o pai, Leopold, que 
por sua vez o repassava ao contratante. Mas nem um gê-
nio é capaz de fazer milagres: a serenata ainda não estava 
completa na data da cerimônia. Não se sabe se o material 
já pronto veio efetivamente a ser usado como música de 
fundo na festa à qual devia sua existência. Seja como for, 
algum tempo depois, perto do final daquele ano, Wolfgang 
precisou urgentemente de algo novo e impactante para um 
concerto por assinatura que estava organizando e pediu a 
seu pai que mandasse de volta o manuscrito da serenata.

Já nem se lembrava direito da música e se confessou agra-
davelmente surpreendido com a qualidade da composição. 
Ainda que escrita a toque de caixa, a obra lhe pareceu boa 
demais para ficar esquecida. Assim, decidiu transformá-la 
em uma sinfonia, eliminando dois dos movimentos e fazen-
do mudanças na orquestração: em Salzburgo não havia 
flautas e clarinetas, mas em Viena se podia ostentar uma 
instrumentação mais rica. Estreada em março de 1783, num 
programa no qual foi tocada intercalada com outras obras 
do compositor, a Sinfonia foi recebida com entusiasmo por 
uma plateia refinada, que incluiu o próprio imperador, que, 
contrariando seu hábito, permaneceu na sala até o final do 
concerto e aplaudiu com vigor.

Essa foi a primeira sinfonia que Mozart escreveu depois de 
deixar Salzburgo para trás e se estabelecer na capital da 
Áustria. Isso explica os deliberados toques vienenses que o 
compositor aplicou à obra, como que se exibindo para seu 
antigo patrão. Talvez por isso ela difira muito das sinfonias 
anteriores escritas em Salzburgo e marque uma nova fase 
em sua produção sinfônica.

A tonalidade de Ré Maior, aberta e brilhante, especialmente 
confortável para os sopros, acentua o caráter impetuoso 
do primeiro movimento. Com todos os instrumentos em 
uníssono, a brevíssima introdução solene exibe ousados sal-
tos de duas oitavas. O segundo tema, semelhante ao pri-
meiro, mas com delicadeza contrastante, é trabalhado com 
passagens modulatórias sutis, requintes de contraponto, 
pausas inesperadas e trilos delicados. Como convém à mú-
sica que celebra a outorga de um título de nobreza, essa é 
imponente sem renunciar à alegria.

Elegante e sereno, o "Andante" em Sol Maior é o movimento 
que guarda mais características de uma amável e despreo-
cupada serenata, dotada de frases que passam de um ins-
trumento a outro e brincadeiras que se alternam entre as 
cordas e os sopros. Depois do arrebatador "Allegro", ele ofe-
rece ao ouvinte um bem-vindo momento de tranquilidade.

Na tonalidade principal e trazendo de volta algo da gran-
diosidade do primeiro movimento, o "Menuetto" soa bem 
vienense, com reminiscências de uma ländler nos oboés e 
fagotes. Uma de suas belezas notáveis é o habilíssimo con-
traste entre o forte predominante e as raras seções em 
piano.  A harmonia é simples e direta, opondo tônica e do-
minante praticamente sem qualquer subterfúgio, o que re-
força sua sonoridade “camponesa”. O "Trio" que se segue 

— sem pausa e reforçando a forma tradicional desse tipo de 
dança — é lírico, com dinâmica preponderantemente piano 
e apenas alguns pontos de maior ênfase. Na tonalidade de 
Lá Maior, ao contrário do minueto, ele se vale de cromatis-
mos para conseguir um efeito de fluência e suavidade. 

Segundo o próprio compositor, o "Presto" deveria ser toca-
do “tão rápido quanto possível”. Com passagens virtuosís-
ticas e pausas imprevisíveis, é cheio de surpresas também 
nas dinâmicas e nas harmonias, culminando em um final 
exuberante e bem-humorado. Traz de volta o clima fes-
tivo do primeiro movimento e, ao mesmo tempo, evoca o 
espírito das aberturas operísticas mozartianas, utilizando 
um tema reminiscente da ária de Osmin, “Ha, wie will ich 
triumphieren” [Ah, como irei triunfar!], do Rapto do Serralho. 
Alguns musicólogos consideram essa citação uma indireta 
do compositor dirigida ao Arcebispo Colloredo, com quem 
tivera sérias altercações, a seu pai, que discordara de sua 
ida para Viena, e finalmente à sua cidade natal, Salzburgo, 
onde, a partir da posse de Colloredo, passara a se sentir 
pouco apreciado e da qual guardou, até a morte, uma mal 
disfarçada mágoa. 

(2022)

MOZART
Sinfonia nº 35 em Ré Maior, KV 385 – Haffner

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

“O que farei, o que farão os outros após a guerra?”1. O 
final da Grande Guerra (1914-1918), a perda da mãe, Marie 
Delouart (1840-1917) — presença determinante na vida do 
compositor —, e de muitos de seus amigos, que assim como 
Maurice Ravel (1875-1937) se apresentaram às armas, im-
põem um difícil recomeço, marcado ainda por problemas de 
saúde e um significativo marasmo criador. Um convite de 
Sergei Diaghilev (1872-1929), empresário dos Ballets Russes 
no final de 1919, com o objetivo de retomar um antigo proje-
to interrompido pela declaração da Guerra — o de dar uma 
forma coreográfica à composição inicialmente intitulada 
Wien — daria o impulso necessário para que Ravel recupe-
rasse as forças e se colocasse ao trabalho. Em fevereiro de 
1906, o compositor menciona ao amigo Jean Marnold o que 
seria o germe da obra: “O que empreendo neste momento: 
uma grande valsa, uma espécie de homenagem à memó-
ria do grande Strauss, não o Richard, o outro, Johann. Você 
sabe de minha grande simpatia por esses ritmos admirá-
veis, e que estimo a alegria de viver expressa pela dança...”2

La Valse é a primeira grande obra de Ravel escrita após o 
final da Guerra, e nela o romantismo anteriormente men-
cionado seria substituído por sentimentos relacionados à 
sua experiência no front e aos horrores vividos durante os 
anos do conflito. Composta entre dezembro de 1919 e abril 
de 1920, foi inicialmente escrita para piano solo, seguida de 
uma cuidadosa versão para dois pianos. Seria a partir des-
sas duas versões que Ravel faria a orquestração da obra. 
Porém, para grande desilusão do compositor, ao apresentar 
a versão pianística de La Valse para Diaghilev, este a recusa 
com o seguinte argumento: “Ravel, é uma obra prima, mas 
não é um ballet. Trata-se de uma pintura de um ballet.”3     

Assim, a versão coreografada da obra teve sua estreia so-
mente em maio de 1929 pelos Ballets de Ida Rubinstein, e a 
orquestral em 12 de dezembro pelos Concerts Lamoureux 
sob a regência de Camille Chevillard.

Juntamente com o Bolero, La Valse — Poema Coreográfico 
para Orquestra, é a composição de Ravel que mais con-
quistou o grande público. Em seu esboço autobiográfico, o 
compositor registra: “Concebi esta obra como uma espécie 
de apoteose da valsa vienense com a qual mistura-se, em 
meu espírito, a impressão de um giro fantástico e fatal. Eu 
situo esta valsa num cenário de um palácio imperial, apro-
ximadamente 1855. Esta obra que estava na minha inten-
ção essencialmente coreográfica, foi somente colocada em 
cena até o momento no teatro de Anvers e pelos ballets de 
Madame Rubinstein.”4   
 
La Valse é elaborada em torno de dois grandes crescendos. 
Para o primeiro, contrabaixos quase imperceptíveis abrem a 

“sala”, sobre os quais sugestivos fagotes anunciam o teor da 
trama. Deles surgem os primeiros chamados para a dança 
que desencadeiam uma série de valsas vienenses. O segun-
do crescendo, mais grandioso, seleciona melodias e ritmos 
disformes, que parecem se opor uns contra os outros e que 
culminam numa ampla e requintada explosão orquestral.

Roland-Manuel, amigo e discípulo do compositor, tão bem 
descreve La Valse: “O efeito desta grande obra é propria-
mente vertiginosa. O turbilhão que ela exalta se exaspera 
até impor ao ouvinte a obsessão de uma fatalidade trágica: 
é preciso girar sem rumo, sem trégua e sem recurso, para, 
no final, ceder à atração de um redemoinho desconhecido.”5 

(2022)

RAVEL
La Valse

DANIELI LONGO BENEDET TI 
Pianista, professora do IA-Unesp. Doutora pela 
ECA/USP, formada pela École Normale de Musique 
de Paris. Autora de Obras de Guerra (AnnaBlume/
Fapesp, 2014) e As Sociedades Musicais Francesas 
do início do Séc. XX (Alameda/Fapesp, 2020).

—
1 ROLAND-MANUEL. Ravel. Paris: Mémoire du Livre, 2000, p. 111.

2 CORNEJO, Manuel. Maurice Ravel l´integrale -  Correspondance, 
Écrits et Entretiens. Paris: Le Passeur, 2018, p. 128.

3 MARNAT, Marcel. Ravel. Paris: Fayard, 1986, p. 476. 

4 CORNEJO, Manuel. Esquisse autobiographique, op. cit., p. 1441. 

5 ROLAND-MANUEL, op. cit., p. 115.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

—

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.

ANJA BIHLMAIER regente

—

Com repertório diversificado que vai de Haydn a Mahler, ao lado de Sibelius, Bartók, 

Dvorák, Tchaikovsky, Debussy, Louise Farrenc e Mikko Heiniö, Anja Bihlmaier dirigiu 

recentemente a Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, a NDR Radiophilharmonie 

de Hanover, a MDR Sinfonieorchester de Leipzig, a Orquestra Sinfônica da Cidade 

de Birmingham, a Sinfônica da BBC Escocesa e a Filarmônica Real de Estocolmo. 

O forte instinto musical de Anja, carisma abundante e liderança natural a 

impulsionaram para a vanguarda dos regentes recentemente estabelecidos em 

palcos sinfônicos e também operísticos. Em agosto, ela assume o papel de Regente 

Titular da Residentie Orkest, em Haia, junto à sua posição como Regente Principal 

Convidada da Orquestra Sinfônica de Lahti.

LUÍZ FILÍP violino

—

Primeiro e único brasileiro a integrar a Filarmônica de Berlim, Luíz Filíp atuou 

como solista à frente de diversas orquestras, como a Orquestra de Câmara Viena-

Berlim, a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra da Rádio Norueguesa, a Sinfônica de 

Jerusalém, e a própria Osesp. Foi premiado em diversas competições internacionais: 

Tibor Varga, Gerhard Taschner, Henri Marteau e, em particular, com o prêmio 

da Fundação Musikleben, que em 2007 lhe deu a custódia de um violino Lorenzo 

Storioni de 1774, pertencente à República Alemã. Também é um prolífero músico 

de câmara, apresentando-se com diversos grupos, como o Quinteto de Cordas 

da Filarmônica de Berlim, o Stradivari Ensemble e o Quarteto Marzona. Toca 

regularmente nas principais salas de concerto do mundo.

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
RENAN OLIVEIRA**

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 KLEVTSOV
BRENDA OLIVIERI**

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
RAFAEL HONORATO**

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

TECLADOS
OLGA KOPYLOVA

CONVIDADOS DESTE PROGRAMA
ANDREA CAMPOS VIOLINO
DJAVAN CAETANO VIOLINO
WELLINGTON REBOUÇAS VIOLINO
RENATO DE SÁ VIOLONCELO
RENAN MENDES FLAUTA
FACUNDO CANTERO FAGOTE
JEFERSON SOUZA CONTRAFAGOTE
THIAGO LAMATTINA PERCUSSÃO

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

OS NOMES ESTÃO RELACIONADOS 
EM ORDEM ALFABÉTICA, POR 
CATEGORIA. INFORMAÇÕES 
SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNADOR
RODRIGO GARCIA

SECRETARIA DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETÁRIO
SÉRGIO SÁ LEITÃO

SECRETÁRIA EXECUTIVA
CLÁUDIA PEDROZO

CHEFE DE GABINETE DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
FREDERICO MASCARENHAS

COORDENADOR DA UNIDADE
DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS
E LEITURA
CHRISTIANO LIMA BRAGA

FUNDAÇÃO OSESP

PRESIDENTE DE HONRA
FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE
PEDRO PULLEN PARENTE

VICE-PRESIDENTE
STEFANO BRIDELLI

CONSELHEIROS
ANA CARLA ABRÃO COSTA
CÉLIA KOCHEN PARNES
CLAUDIA NASCIMENTO
LUIZ LARA
MARCELO KAYATH
MÁRIO ENGLER PINTO JUNIOR
MÔNICA WALDVOGEL
NEY VASCONCELOS
PAULO CEZAR ARAGÃO
SÉRGIO GUSMÃO SUCHODOLSKI
TATYANA VASCONCELOS 

ARAUJO DE FREITAS

DIRETOR EXECUTIVO
MARCELO LOPES

DIRETOR ARTÍSTICO
ARTHUR NESTROVSKI

SUPERINTENDENTE GERAL
FAUSTO A. MARCUCCI ARRUDA
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