
SERVIÇOS DA
SALA SÃO PAULO 

ALIMENTAÇÃO
—

RESTAURANTE DA SALA 
Oferece comida contemporânea e 
pratos típicos brasileiros. 

horário de funcionamento
almoço: 
_de segunda a sexta: das 12h às 15h. 
_domingos e feriados: fechado. 
jantar:* 
_em dias de concerto noturno da 
Osesp: quintas, das 19h às 21h e 
sextas, das 18h à 0h. 
_em dias de outros concertos:
das 19h às 21h, quando ocorrerem 
entre segunda e sexta. 

(*) para o jantar, é necessário fazer 
reserva: 11 3325 9958 | ssp@8arte.com.br

CAFÉ DA SALA  
Tradicional ponto de encontro antes 
dos concertos e nos intervalos, 
localizado no Hall Principal, oferece 
cafés, doces, salgados e pratos 
rápidos em dias de eventos. 

horário de funcionamento
_de segunda a sexta (exceto feriados 
e emendas): das 8h
às 16h30. 
_concertos de quinta e sexta,
das 19h até o final do intervalo. 
_sábado: das 15h até o fim da 
apresentação.

CAFETERIA LILLAS PASTIA  
Bebidas, salgados finos e confeitaria 
premiada. Encontra-se no espaço
da Loja Clássicos.

PRODUTOS
—

LOJA CLÁSSICOS
Especializada em CDs e DVDs de 
música clássica, oferece também 
uma seleção especial de literatura
e livros de música, infanto-juvenil
e arte. Inclui uma ampla seção de 
presentes e souvenirs, especialmente 
com a marca Osesp e Sala São Paulo. 

horário de funcionamento
_de segunda a sexta: das 12h às
18h, ou até o fim da apresentação
em dias de concertos.
_sábados: das 14h até o fim
da apresentação.
_domingos: abre 1h30 antes do
início até o fim da apresentação.

www.lojaclassicos.com.br | 11 3337 2719

TRANSPORTE
—

ESTACIONAMENTO
O bilhete é retirado na entrada e o 
pagamento deve ser efetuado em 
um dos dois caixas – no 1º subsolo
ou no Hall Principal. 

horário de funcionamento
_de segunda a segunda, das 6h às 
22h, ou até o fim do evento.
tolerância: 15 minutos

RESERVA DE TÁXI | ÁREA DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE

A Sala São Paulo conta com uma 
parceria com a Use Táxi para que, 
antes do início dos espetáculos ou 
nos intervalos, você possa agendar 
sua corrida de volta para casa com 
comodidade e segurança. Há, ainda, 
uma área interna exclusiva para 
embarque e desembarque de 
passageiros, com faixa preferencial 
e via sinalizada, atendendo táxis 
ou carros particulares.  

ACESSO ESTAÇÃO LUZ
Vir à Sala São Paulo de trem ou
de metrô ficou ainda mais fácil 
usando a passagem direta que
liga o nosso estacionamento com
a Plataforma 1 da CPTM, dentro
da Estação Luz. São 210 metros
em um caminho coberto e com 
recursos de acessibilidade.

horário de funcionamento
_todos os dias, das 6h às 23h30. 

Garanta o seu bilhete previamente nos 
guichês da Estação da Luz ou pelo 
celular, usando o TOP – Aplicativo de 
Mobilidade, disponível na App Store e
no Google Play.

Para tornar sua experiência 
completa, acesse o manual
do espectador:
salasaopaulo.art.br/
manualespectador/manual.html 
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REALIZAÇÃO

Secretaria de Cultura e Economia Criativa

REALIZAÇÃO

Secretaria de Cultura e Economia Criativa

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.
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18, 19 e 20/AGO

OSESP
JÖRG WIDMANN regente e clarinete
CAROLIN WIDMANN violino 

TEMPORADA 2022

18/AGO quinta 20H30
19/AGO sexta 20H30 TRANSMISSÃO AO VIVO
20/AGO sábado 16H30

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
   DE SÃO PAULO — OSESP
JÖRG WIDMANN REGENTE E CLARINETE
CAROLIN WIDMANN VIOLINO

CARL MARIA VON WEBER (1786–1826)
Concertino para Clarinete em Mi Bemol Maior, Op. 26 (1811)
_ADAGIO MA NON TROPPO. ANDANTE. ALLEGRO
10 MIN

JÖRG WIDMANN (1973)
Concerto nº 2 para Violino (2018) [estreia latino-americana]
1. UNA RICERCA
2. ROMANZE
3. MOBILE
35 MIN

/INTERVALO 20 MIN

JÖRG WIDMANN (1973)
Fantasia para Clarinete Solo (1993)
7 MIN

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809–47)
Sinfonia nº 1 em Dó Menor, Op. 11 (1824)
1. ALLEGRO DI MOLTO
2. ANDANTE
3. MENUETTO: ALLEGRO MOLTO
4. ALLEGRO CON FUOCO
32 MIN

Em 1811, Carl Maria von Weber escreveu três obras 
para clarinete e orquestra que, de certa maneira, foram 
determinantes para sua carreira e marcam o alcance 
de um maior reconhecimento como compositor. Aos 24 
anos, longe ainda do triunfante sucesso de Der Freischütz 
[O Franco Atirador], de 1821, o jovem conheceu o talen-
tosíssimo clarinetista da corte de Munique, de quem 
se tornaria grande amigo e parceiro musical, Heinrich 
Baermann (1784-1847). Baermann inspirou importantes 
compositores a escreverem para ele, como Meyerbeer 
e Mendelssohn, além do próprio Weber. Em sua épo-
ca, alcançou um reconhecimento notável como solis-
ta em toda a Europa, de modo que se pode afirmar que 
a maestria e a expressividade de suas interpretações 
davam maior visibilidade às obras dos compositores. 

O Concertino, Op. 26, teve sua estreia em 5 de abril de 1811. 
Weber trabalhou na obra de 29 de março a 3 de abril, dei-
xando apenas três dias para Baermann se preparar para 
a performance. Naquela época, o instrumento não tinha 
passado pelos diversos avanços técnicos do clarinete atual, 
assim, a peça impunha grandes desafios ao intérprete.

O sucesso da estreia foi tão grande que o rei da Bavaria 
— presente na ocasião — encomendou mais dois concer-
tos, o em Fá Menor, Op. 73, e o em Mi Bemol Maior, Op. 74. 
Através dessas obras, Weber fez do clarinete o veículo per-
feito para expressar seu romantismo, e suas composições 
passaram a ser consideradas como a mais importante 
adição ao repertório do instrumento desde Mozart.

O Concertino explora a musicalidade vocal e dramática do 
clarinete. A introdução é um adagio em dó menor, ao estilo 
de uma abertura de drama operístico. A atmosfera que se 
instaura é a de angústia e incerteza, com o uso frequente, 
na linha do solista, de pausas dramáticas, mudanças de 
texturas e quebras de expectativa. O tema andante surge 
com uma clara mudança de caráter, através da modulação 
para a tonalidade de mi bemol maior; no trecho seguinte, 
poco più vivo, uma escrita quente, indicada pela expres-
são con fuoco, que literalmente significa “com fogo”, emer-
ge — passagens virtuosísticas constroem uma imagem de 
verdadeira combustão musical, com crescendos rápidos 
e ascendentes na linha do clarinete. Há uma retomada, 
com variações, do tema andante; nessa parte central, é 
possível estabelecer um claro paralelo com os artifícios 
tipicamente teatrais, como se houvesse uma mudança 
de cena. É no trecho lento que se pode notar com nitidez 
essa característica, que marca toda a peça. Os pedais 
conferem uma atmosfera mais estática, que sofre pontu-
ações dramáticas com os sforzandos. O último trecho é de 
grande virtuosismo e brilho, com passagens rápidas. Esse 
brilho se transforma numa melodia cantabile, apaixonada, 
que se desenvolve com um tema evocativo, com pergun-
tas e respostas entre clarinete e orquestra, chegando a 
um final novamente con fuoco, com arpejos ascendentes 
e escalas que acontecem na região mais aguda da peça, 
terminando de forma triunfal.  

O encontro entre clarinetistas e compositores, como 
Baermann e Weber, Stadler e Mozart, Mühlfeld e 
Brahms, nos mostra a importância da relação entre 
intérprete e compositor e como determinados intérpre-
tes são capazes de mover a força criativa, nos deixan-
do grandes legados musicais.

WEBER
Concertino para Clarinete em Mi Bemol Maior, Op. 26

GIULIANO ROSAS
Clarinetista da Osesp e professor da Emesp. Tem 
bacharelado pelo Instituto de Artes da Unesp e 
mestrado pela Longy School of Music em 
Cambridge, Massachusetts, EUA.

J. WIDMANN
Concerto nº 2 para Violino

O concerto para violino é um gênero musical “sagrado”. 
É, também, um gênero musical que acolhe aquilo que 
temos de mais íntimo. Isso é válido sobretudo para o pre-
sente Concerto para Violino, dedicado à minha irmã. O 
violino — instrumento que canta — é o portador das mais 
variadas emoções humanas.

O primeiro movimento — “Una Ricerca” — é uma busca do 
violino por si mesmo, por sua própria voz; uma busca por so-
noridades, gestualidades, estruturas, relações. A orques-
tra responde apenas esporadicamente, porém, com as 
sonoridades e as figuras que se tornarão determinantes 
posteriormente. Com cerca de cinco minutos, esse primei-
ro movimento é tão longo — ou curto — quanto o terceiro 
e último, chamado “Mobile”. Elementos dos dois movimen-
tos anteriores são catapultados, no terceiro, a uma veloci-
dade cada vez maior, sendo levados ao extremo. O gesto 
permanece, no entanto, quase sempre suave.

Ao segundo movimento (de longe o mais extenso) dei 
o título “Romanze”. Nesse movimento, abre-se todo
um cosmos de emoções humanas em suas múltiplas
ramificações. Trata-se de uma viagem às profundezas
de si. As mais diversas zonas emocionais são percorri-
das, o lirismo e a doçura se aproximam do ruído e da
erupção barulhenta. O violino, contudo, comporta-se o
tempo todo como um narrador.

Em relação à técnica de composição, todos os três 
movimentos são atravessados por uma variação constan-
te e lúdica de um mesmo material sonoro e vocabulário 
gestual, que, apesar da variedade de sons e cores, é bas-
tante limitado. A invenção, os timbres, a harmonia: isso 
sempre foi importante para mim, desde que comecei a 
pensar em termos musicais. No entanto, o foco na redu-
ção e na forma é algo novo, que somente me ocorreu em 
razão da oportunidade que tive de visitar o gênero concer-
to para violino uma segunda vez.

JÖRG WIDMANN
Clarinetista, regente e professor alemão, é 
Compositor Visitante da Temporada Osesp 2022. 

Tradução de Matheus Barreto.

Professor de clarinete na Hochschule für Musik 
Freiburg e solista com carreira internacional mo-
vimentada, Jörg Widmann exibe o requintado refina-
mento do clarinete contemporâneo tanto em seus Fünf 
Bruchstücke [Cinco Fragmentos] para clarinete e pia-
no, publicados pela Editora Schott, quanto na Fantasie 
[Fantasia] para clarinete solo. Enquanto os Fragmentos 
valorizam o ruído, entendido como modo de expressão, a 
Fantasia é amplamente baseada em um som melodioso, 
usualmente romântico, que é conjugado com incursões 
irônicas no mundo da dança, do klezmer e do jazz, os 
equivalentes de uma música ligeira para o clarinete. 

Sobre ela, Jörg Widmann escreveu:  “A Fantasia para 
Clarinete Solo é a primeira peça ‘de verdade’ que com-
pus para meu instrumento. Sua virtuosidade excêntrica 
e seu caráter fundamentalmente irônico e jocoso refle-
tem minha experiência com as Três Peças para Clarinete 
Solo de Stravinsky, compostas em 1919, e com as inovações 
tonais, inexistentes antes da notação de Carl Maria von 
Weber, levando-as adiante. Trata-se de uma cena imagi-
nária que reúne diálogos de pessoas próximas umas às 
outras, no espírito da commedia dell’arte.

Seria importante levar o título absolutamente ao pé da 
letra — por isso o intérprete deveria, obviamente, tocar a 
peça com imaginação. A informação mais importante a 
respeito da estrutura é a completa ausência de barras de 
compasso. Sempre que meus alunos ou outras pessoas to-
cam a peça para mim, o que mais me agrada é ouvir as 
ideias dos intérpretes e perceber que eles levam o texto 
musical a sério e ao pé da letra, com todas as suas dinâ-
micas e articulações, e ainda assim o preenchem de vida 
e imaginação. Sempre reparo, porém, que a parte rápida 
e rítmica é frequentemente tocada como um estudo, ao 
invés de ser interpretada com criatividade. Pessoalmente, 
creio que o mais importante seja ter prazer ao fazer dis-
tinções tonais, mesmo que à revelia de um tempo rígido. 
Use sua imaginação e divirta-se tocando minha Fantasia!”.

J. WIDMANN
Fantasia para Clarinete Solo

Tradução de Catherine Carignan.

MENDELSSOHN
Sinfonia nº 1 em Dó Menor, Op. 11

Felix Mendelssohn alcançou absoluta fluência musical 
numa idade precoce. O compositor Robert Schumann, seu 
contemporâneo e um dos críticos de música mais pers-
picazes da época, chamou-o de “Mozart do século xix, 
o mais brilhante entre os músicos”. Com nove anos, ao
mesmo tempo em que dava seu primeiro recital de piano,
Mendelssohn ouvia a interpretação de um de seus Salmos
pela altamente conceituada Berlin Singakademie. Com 21
anos, recebeu — e recusou — a oferta da cadeira de profes-
sor de música da Universidade de Berlim.

Seu talento foi favorecido pela condição privilegiada. 
Nasceu em uma família culta e abastada. Seu avô foi o cé-
lebre filósofo Moses Mendelssohn, e seu pai, Abraham, era 
um banqueiro muito bem-sucedido, lembrado por sua ob-
servação de que estava destinado a entrar para a história 

“como filho de seu pai e pai de seu filho”. O jovem Felix, sua 
talentosa irmã Fanny e seus irmãos menores, Rebecka e 
Paul, desfrutaram de certas vantagens no decorrer da in-
fância, como a proximidade com ricos e famosos.

Felix, por exemplo, iniciou uma amizade íntima com 
Johann Wolfgang von Goethe, que parecia nunca se can-
sar da curiosidade sem limites de seu jovem interlocutor. 
Todos os jovens da família Mendelssohn receberam uma 
educação completa. Felix dominava as línguas clássicas 
e modernas, escrevia poesia e refinava suas habilidades 
como pintor de aquarelas. Fanny e ele se beneficiaram da 
melhor educação musical que o dinheiro podia comprar. 
Felix, em especial, estudou piano e violino, além de ter au-
las de composição com o instrutor de música de Goethe, 
Carl Friedrich Zelter, que também ensinava Otto Nicolai, 
Carl Loewe e Giacomo Meyerbeer.

Em uma carta a Goethe, Zelter relatou com entusiasmo as 
realizações fenomenais do menino: “Meu Felix completou 
15 anos, e vejo-o crescer. Seu maravilhoso desempenho 
ao piano é bastante excepcional. É também capaz de se 
tornar um grande violinista... imagine a minha alegria, se 
sobrevivermos para ver o menino viver a plenitude de toda 
essa promessa de sua infância”.

Outra das vantagens de que o jovem Mendelssohn desfru-
tava era ter uma orquestra particular à disposição para 
experimentar suas novas composições quinzenalmente 
nos domingos musicais, instituídos, em 1822, na casa da 
família em Berlim — os Mendelssohn haviam se mudado 
de Hamburgo em 1811. Muitas das primeiras peças do 
compositor foram reveladas nesses encontros, entre elas, 
várias de suas 12 “sinfonias de cordas” (são muitas vezes 
assim referidas, ainda que uma delas inclua uma seção de 
percussão e outra, inicialmente escrita para cordas, tenha 
sido depois expandida para uma orquestra com sopros). 
São obras efervescentes, que traçam seu progresso em 
direção à crescente sutileza e ao refinamento na manipu-
lação dos recursos orquestrais. A última das sinfonias foi 
concluída no final de dezembro de 1823. Três meses depois, 
Mendelssohn, que havia acabado de completar 15 anos, 
terminou a primeira sinfonia concebida desde o início para 
uma orquestra completa, a sua Sinfonia nº 1. [...]

A disciplina da composição foi aprendida por Mendelssohn 
segundo os métodos consagrados pelo tempo, já em vi-
gor no final do barroco: o baixo contínuo, a harmoniza-
ção de coral, o domínio do contraponto em crescente 
complexidade. Zelter criou condições semelhantes para 
Felix e Fanny, elegendo a música do “velho pai Bach” como 
modelo final. Quando chegou o momento de desenvolver 
a habilidade num estilo mais moderno, ele exortou-os a 
tomar Mozart e Haydn como modelos — uma série das pri-
meiras peças de Felix se refere a exemplos específicos das 
partituras desses arquétipos clássicos. 

Mozart e Bach projetam longas sombras sobre a Sinfonia 
nº 1, mas é notável também a influência de alguns com-
positores posteriores, incluindo Beethoven e Weber, am-
bos ainda vivos quando Mendelssohn escreveu a obra. 
A abertura estrondosa deve muito à abertura da ópe-
ra O Franco Atirador, de Weber, um pilar do início do 
Romantismo que arrebatou a Europa após a sua estreia 
em Berlim, em 1821, numa produção que Mendelssohn 
certamente testemunhou.

De um ponto de vista estrutural, Mendelssohn 
deixou-se guiar pelos clássicos vienenses no movimen-
to em forma-sonata, que exala um senso de equilíbrio 
mozartiano na harmonização do tema impetuoso de 
abertura com as linhas melódicas descendentes e elegan-
tes dos instrumentos de sopro, que logo se seguem. Na 
verdade, o compositor parece ter se inspirado em par-
ticular na Sinfonia nº 40 de Mozart — um protótipo do  
aspecto “demoníaco” de Mozart especialmente admirado 
pelos românticos do século xix. 

Podemos pensar em Haydn no “Andante”, graças à qua-
lidade própria dos hinos, no tema principal, à disposição 
tonal sofisticada e ao compasso ternário cadenciado, ca-
racterísticas dos movimentos lentos das Sinfonias Paris e 
Londres. No entanto, não seria possível confundir a peça 
com uma composição de Haydn. Mendelssohn oferece tra-
ços adicionais de riqueza cromática nas harmonias, cons-
truindo um edifício de aspecto relativamente atualizado 
sobre uma fundação de robusto Classicismo.

O terceiro movimento, no curioso compasso de 6/4, re-
formula materiais que Mendelssohn já havia utilizado em 
uma sonata para viola. Está marcado como minueto, um 
pitoresco retrocesso em 1824. Podemos tomá-lo como 
uma homenagem explícita ao movimento correspondente 
da Sinfonia nº 40 de Mozart, também um minueto. [...]

No último movimento, Mendelssohn volta sua atenção à 
forma que não suportava renunciar: a fuga. Sua habilidade 
na composição de fugas era assombrosa nesse momento 
da vida; ele podia prolongar o contraponto indefinidamen-
te, inclusive de forma excessiva em algumas das sinfonias. 
Aqui, ele se limita a uma fuga; mas para que ninguém o 
acuse de preguiçoso, trata-se de uma fuga dupla, o que 
significa que dois temas distintos se desenvolvem simulta-
neamente — uma façanha e tanto. 

JÖRG WIDMANN regente [compositor visitante]

primeira vez na temporada osesp

—

Clarinetista, compositor e regente, é um dos mais 

versáteis e intrigantes artistas de sua geração. 

Suas obras são interpretadas regularmente por 

orquestras como as Filarmônicas de Viena, Berlim 

e Nova York, a Orquestra de Paris e a Sinfônica 

da BBC. Inclusive, o trabalho de Widmann foi o 

foco da Temporada 2019-20 do Carnegie Hall. 

No clarinete, toca regularmente com orquestras 

como a Gewandhaus de Leipzig, a Orquestra 

Nacional da França, a Sinfônica de Montreal e a 

Filarmônica de Viena, colaborando com maestros 

como Daniel Barenboim, Christoph Eschenbach e 

Christoph von Dohnányi. Widmann já foi Artista 

em Residência dos festivais de Lucerna e de 

Salzburgo, da Elbphilharmonie de Hamburgo e da 

Tonhalle-Orchester, de Zurique, dentre outros.

CAROLIN WIDMANN violino

última vez com a osesp em nov/2019

—

A violinista alemã recebeu, em 2017, o Bayerischer 

Staatspreis [Prêmio do Estado da Baviera] e o 

International Classical Music Awards, este por sua 

aclamada gravação dos Concertos para Violino 

de Schumann e Mendelssohn, com a Orquestra 

de Câmara da Europa (ECM – 2016). Widmann 

tem se apresentado com grandes orquestras, 

como a Gewandhaus de Leipzig, a Nacional da 

França, a Tonhalle de Zurique, a Sinfônica da 

Rádio de Viena, as Filarmônicas de Londres e de 

Los Angeles, a Sinfônica da BBC e a Orquestra 

da Rádio Bávara. Desde 2006, é professora de 

violino da Hochschule für Musik und Theater Felix 

Mendelssohn Bartholdy [Escola Superior de Música 

e Arte Dramática], em Leipzig.
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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

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
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
PAULO GALVÃO VIOLINO
GERSON NONATO VIOLINO
DAN TOLOMONY VIOLINO
ELISA MONTEIRO VIOLA
RENATO DE SÁ VIOLONCELO
RENAN MENDES FLAUTA
SANDRA RIBEIRO FAGOTE
ERIC GOMES TROMPA
ALISSON ARAGÃO TROMPETE
CLÉMENCE BOINOT HARPA

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

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

JAMES M. KELLER
Jornalista, colaborador das revistas The New 
Yorker e Chamber Music e autor de Chamber Music: 
A Listener’s Guide (Oxford University Press, 2011).

Nota originalmente publicada em programa da 
Sinfônica de São Francisco, republicada na 
edição nov/dez da Revista Osesp, de 2013, com 
autorização do autor. Tradução de Wordplay. 
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