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TEMPORADA 2022
29, 30/SET e 1/OUT
OSESP
THIERRY FISCHER regente
CÉDRIC TIBERGHIEN piano

29/SET quinta 20H30
30/SET sexta 20H30 TRANSMISSÃO AO VIVO NO YOUTUBE
1/OUT sábado 16H30
ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO — OSESP
THIERRY FISCHER REGENTE
CÉDRIC TIBERGHIEN PIANO

MAURICE RAVEL (1875–1937)
Sonatina em Fá Sustenido Maior (1903–5)
1. MODÉRÉ
2. MOUVEMENT DE MENUET
3. ANIMÉ
11 MIN

Concerto para a Mão Esquerda em Ré Maior (1929–30)
19 MIN
/INTERVALO 20 MIN

GUSTAV MAHLER (1860–1911)
Sinfonia nº 1 em Ré Maior — Titã (1884–88/96)
1. LANGSAM, SCHLEPPEND [LENTO, ARRASTADO]
2. SCHERZO: KRÄFTIG BEWEGT, DOCH NICHT ZU SCHNELL
[VIGOROSO, MAS NÃO MUITO RÁPIDO]
3. FEIERLICH UND GEMESSEN, OHNE ZU SCHLEPPEN
[SOLENE E MEDIDO, SEM ARRASTAR]
4. FINALE: STÜRMISCH BEWEGT [TEMPESTUOSAMENTE AGITADO]
53 MIN

RAVEL

Sonatina em Fá Sustenido Maior

O impulso inicial que levou Ravel a compor sua Sonatina foi
uma competição, em 1903, patrocinada pela revista de artes
e literatura Weekly Critical Review. Amigo íntimo de Ravel e
colaborador do periódico, o crítico M. D. Calvocoressi incentivou o compositor a se inscrever na referida competição,
cujo prêmio era o montante de 100 francos pelo primeiro
movimento de uma sonatina para piano que não excedesse
75 compassos. À época, contudo, a revista encontrava-se à
beira da falência, o que levou a direção a decidir pelo cancelamento da competição. Ironicamente e ainda que sua peça
tivesse mais alguns compassos do que o permitido, Ravel
teria provavelmente vencido o certame, pois fora o único
inscrito. Dois anos mais tarde, acrescentou o segundo e o
terceiro movimentos de modo a completar sua Sonatina,
que foi publicada em Paris pela editora Durand em 1905.
[...] Dedicada a Ida e Cipa Godebski, grandes amigos de
Ravel, a obra ganhou sua estreia sob os dedos da cantora
e pianista francesa Paule de Lestang, em Lyon, no dia 10
de março de 1906. Pouco tempo depois, Gabriel Grovlez fez
a estreia parisiense da obra na série Société Nationale de
Musique, na Schola Cantorum. A Sonatina logo se tornou
uma das favoritas do público, fazendo com que Ravel frequentemente executasse os dois primeiros movimentos em
suas viagens pela Europa, bem como em sua primeira turnê
pelos Estados Unidos, em 1928.
[...]
A Sonatina é uma homenagem de Ravel à música do final
do século xviii, com sua elegância e estrutura clássicas. O
primeiro movimento, em fá sustenido menor, ou modo eólio,
encontra-se na forma allegro-de-sonata. [...] O segundo
movimento lembra um minuetto, porém, sem o trio tradicional, talvez para manter a concisão inerente à sonatina.
Escrito em Ré Bemol Maior, e não em Dó Sustenido Maior,
suas inflexões modais lembram obras anteriores de Ravel.
[...] O último movimento é um tour de force de brilhante virtuosismo pianístico. Exemplo perfeito de tocata, é descendente das obras de cravistas franceses, como Rameau e
Couperin, aos quais Ravel se sentia espiritualmente ligado.
É, ainda, surpreendentemente semelhante a duas obras
de Debussy: “Mouvement”, do primeiro livro de Images; e
“Toccata”, da suíte Pour le Piano. [...]
R I CH A R D D OW L I N G
Pianista nova-iorquino e um artista da Steinway, seu álbum
The Complete Piano Works of Scott Joplin, composto
de três discos, foi indicado ao Grammy em 2018. Nota
escrita em fevereiro de 2003 e extraída do site do autor,
a quem agradecemos pela gentil cessão do material.
www.richard-dowling.com
Tradução de Catherine Carignan.

RAVEL

Concerto para a Mão Esquerda em Ré Maior

Paul Wittgenstein (1887-1961), irmão do famoso filósofo
Ludwig Wittgenstein (1889-1951), já tinha uma carreira
estabelecida quando perdeu o braço direito na Primeira
Guerra Mundial. Recusando-se a desistir de seu instrumento, fez inúmeros arranjos e também encomendou a
vários compositores peças que pudesse interpretar apenas com uma mão. A mais famosa delas é o Concerto para
a Mão Esquerda, em que o desafio proposto pelo pianista ao compositor encontra, por parte de Ravel, uma resposta plena e sedutora.
O Concerto se desenvolve em um único movimento, com seções contrastantes. O formato barroco rápido-lento-rápido
é subvertido. Como é usual, a orquestra introduz o material temático, tornando ao mesmo tempo esperada e surpreendente a entrada do piano, com uma cadenza dramática na qual a melodia se esconde sob uma cascata
de notas. A parte lenta propõe inusitado diálogo entre o
piano e o corne inglês. O final, esfuziante, testa a técnica
do pianista ao lhe dar frases muito virtuosísticas que, ao
variarem a acentuação das colcheias, estabelecem uma
ambiguidade rítmica intrigante.
Ravel se debruçou sobre várias peças para mão esquerda para encontrar ideias e inspiração. Para não afogar a
voz solista, a cor geral da orquestra é mais concentrada
na região grave, o que acaba emprestando ao Concerto
um viés bastante sombrio. Também se encontram aqui
ecos de jazz, música que estava começando a influenciar
compositores clássicos de todos os quadrantes. A lembrança da guerra aparece em trechos marciais tanto no
piano quanto na orquestra.
L AU R A RÓ N A I
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.

MAHLER

Sinfonia nº 1 em Ré Maior — Titã

É curioso que a Sinfonia nº 1, entre todas as obras de Mahler,
tenha sido sempre a mais polêmica. A conturbada história
de suas inúmeras versões testemunha o embate do jovem
compositor com as expectativas do público e da crítica. A
primeira apresentação da obra, em 1889, foi um fiasco,
decepcionando até mesmo os amigos, que consideraram
a música “sem sentido, confusa e grotesca”. Em 1896, uma
sétima versão da Sinfonia, que seria enfim publicada em
1899, obteve uma reação um pouco menos hostil, pois a
maioria do público permaneceu na sala até o fim do concerto. Um crítico importante expôs suas dúvidas: “Ou a
obra é genial e somos incapazes de compreendê-la, ou ela
é completamente inútil”.1 Os dilemas da Primeira nascem
da tentativa mahleriana de solucionar o conflito entre música programática e música absoluta, que percorre todo
o século xix. Enquanto alguns compositores, como Berlioz,
incorporaram a noção de programa ao gênero sinfônico,
lançando mão de referências extramusicais (literárias,
pictóricas ou dramáticas), outros, como Brahms, recusaram essa opção, defendendo um processo de composição
baseado na arquitetura da forma musical, constituída
pelo desenvolvimento e pela variação de motivos e temas.
Na Sinfonia nº 1, Mahler recorre ao programa para configurar uma brusca contraposição entre um herói que sofre,
sem conseguir escapar de si mesmo, e o mundo da natureza, com sua vida exuberante, marcada pelo eterno retorno
dos ciclos de vida e de morte. Na canção que inspirou o
primeiro movimento, o eu lírico passeia pelo campo, dando
bom dia à natureza que acorda ao som dos passarinhos
— “Ah, como o mundo é lindo” —, até que a última estrofe
negue a promessa de felicidade: “Então agora minha felicidade também vai começar? Não, não, minha felicidade
jamais vai poder desabrochar!”.
Os temas, em Mahler, assemelham-se aos personagens
de um romance: nascem, crescem, dialogam, reaparecem
aqui e ali, e finalmente morrem, em dor ou em triunfo. O
segundo tema do primeiro movimento é um bom exemplo, pois já nasce fora do lugar, não na exposição, mas
na seção tradicionalmente dedicada ao desenvolvimento.
Pouco a pouco, os violoncelos vão alongando um dolorido intervalo de sexta que, finalmente, une-se aos dispersos motivos do primeiro tema e da introdução, com suas
fanfarras e trinados bucólicos.
Essas contraposições abruptas teriam sido inspiradas no
romance Titan [Titã], do escritor alemão Jean Paul (17631825), que sobrevive como subtítulo tradicional da Sinfonia,
mesmo após Mahler ter abandonado as referências explícitas ao programa. Uma carta a Richard Strauss explica o
apego às bruscas alternâncias de sentido, presentes tanto
no romance quanto na sinfonia: “Minha intenção era simplesmente representar uma batalha na qual a vitória fica
cada vez mais longe, no exato momento em que o guerreiro
acredita estar próximo dela”.2
O herói que enfrenta o mundo encontra sua forma musical
nos momentos de máxima tensão, como se o fluxo sonoro,
ao se deparar com uma barreira, acumulasse forças para
rompê-la e superá-la. Esse rompimento abala a própria
forma-sonata, pois não deixa espaço para uma recapitulação tradicional. A música recolhe então os pedaços e cacos
do mundo, mas os articula em uma “colagem” formalmente rigorosa, incorporando como música absoluta as contradições previstas pelo programa abandonado.
Após o segundo movimento, no qual Mahler trata com distância irônica as valsas e os ländlers de seu país, o terceiro,
originalmente intitulado “Marcha Fúnebre à Maneira de
Callot”, mostra o alcance de sua ousadia irônica. Bruder
Martin, versão alemã da conhecida canção Frère Jacques,
é aqui apresentada como no tradicional cânone, mas agora em tom menor e soando como uma marcha fúnebre,
interrompida por uma insistente frase do oboé, que pontua de maneira irônica o tecido instrumental formado pela
conhecida melodia. Em uma carta a um amigo regente,
Mahler explica essa passagem que sempre chocou o público: “Só o ânimo é que importa, é o grito de desespero de
um coração profundamente ferido, precedido pela morna,
sinistra e irônica marcha fúnebre. É uma música irônica,
no sentido da ironia aristotélica”.3 Uma ironia que apela
aos extremos e aos excessos, descartando a prudência da
mediocridade. Mahler comenta ainda que a música “deve
ser imaginada como se fosse tocada de maneira desleixada, por um conjunto de músicos muito ruins, como os que
costumam acompanhar os funerais”. A indicação na partitura final não deixa dúvidas: “Mit Parodie” [Com Paródia].
Segundo o programa original, o último movimento,
“Dall’Inferno al Paradiso” [Do Inferno ao Paraíso], retrataria a vitória do herói, que conquista enfim a própria morte. O trecho entremeia citações da Sinfonia Dante, de Liszt
(como representação do Inferno), e momentos do Parsifal,
de Wagner (a obra mais religiosa composta pelo mestre
de Bayreuth). Esse “Finale” recupera toda a “narrativa” da
Sinfonia, acumulando forças, num “movimento tempestuoso”, para romper ainda uma nova barreira, que se desdobra em fanfarras até chegar ao hino triunfante, formado
por uma sequência de quartas descendentes tocadas mit
Höchste Kraft [com extrema força] pelo tutti orquestral.
O filósofo alemão Theodor Adorno, atento às dialéticas
mahlerianas, afirmava que “esse dilaceramento se eleva
para além de todo parâmetro mediador, até alcançar
um todo de desespero. O imponderado triunfo final que
se segue torna-se pálido, uma mera encenação. O jogo
sonoro fechado em si mesmo é rompido, dando origem
a uma nova música que utiliza meios tradicionais. […] Em
nenhum outro lugar, a música de Mahler soa tão indomada: a cor sonha com aquela música que só foi composta inteiramente uma geração mais tarde”.4 Uma geração mais
tarde, nas trincheiras da Primeira Guerra, a Sinfonia nº 1
parecia zombar do “triunfo na morte” de seu próprio herói,
cuja ressurreição seria anunciada na Sinfonia nº 2 e suas
transfigurações, na Sinfonia nº 3, firmando assim os alicerces da ponte que levaria do exagerado romantismo tardio
ao fraturado modernismo vienense.
J O RG E D E A L M EI DA
Doutor em Filosofia e professor de Teoria Literária
e Literatura Comparada na Universidade de São Paulo.

—
1 De La Grange, Henry-Louis. Gustav Mahler. Paris: Fayard, 1984, p. 546.
2 Floros, Constantin. Gustav Mahler: The Symphonies. Pompton
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Plains: Amadeus, 1993, p. 43.
3 Ibid.
4 Adorno, Theodor. Mahler: A Musical Physiognomy. Chicago: University
of Chicago Press, 1996, p. 138.

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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THIERRY FISCHER regente
—
Desde 2020, Thierry Fischer é Diretor
Musical e Regente Titular da Osesp,
cargo que também assumiu em
setembro deste ano na Orquestra
Sinfônica de Castilla y León, na
Espanha. Desde 2009, é Diretor
Artístico da Sinfônica de Utah, da qual
se tornará Diretor Artístico Emérito a
partir do segundo semestre de 2023.
Foi Principal Regente Convidado
da Filarmônica de Seul (2017-20) e
Regente Titular (agora Convidado
Honorário) da Filarmônica de Nagoya
(2008-11). Já regeu orquestras como
a Royal Philharmonic, a Filarmônica
de Londres, as Sinfônicas da BBC, de
Boston e Cincinnatti e a Orchestre
de la Suisse Romande. Também
esteve à frente de grupos como a
Orquestra de Câmara da Europa,
a London Sinfonietta e o Ensemble
Intercontemporain. Thierry Fischer
iniciou a carreira como Primeira Flauta
em Hamburgo e na Ópera de Zurique.

©Ben Ealovega

CÉDRIC TIBERGHIEN piano
—
O pianista francês é amplamente
reconhecido por sua versatilidade,
por seus programas instigantes e
diversificados e por seus formatos
inovadores de performance. Dentre
os destaques deste e do próximo
ano, está sua estreia com a Osesp
e o retorno à Sinfônica de Sydney
e à National Symphony Orchestra,
de Washington. Ele também irá
interpretar a Sinfonia Turangalîla
de Messiaen com a Filarmônica de
Berlim e a Orquestra Nacional da
França. Um entusiasta da música de
câmara, apresenta-se regularmente
com a violinista Alina Ibragimova,
o violista Antoine Tamestit e com o
barítono Stéphane Degout. Dentre
seus álbuns recentes está a gravação
dos Concertos de Ravel com a
orquestra francesa Les Siècles, sob
regência de François-Xavier Roth
(Harmonia Mundi, 2022) — o disco
apareceu como “Escolha do Editor”
na revista Gramophone.

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 SARUDIANSK Y
MAT THEW THORPE
ALEXEY CHASHNIKOV
AMANDA MARTINS
ANDERSON FARINELLI
ANDREAS UHLEMANN
CAMIL A YASUDA
CAROLINA KLIEMANN
CÉSAR A. MIRANDA
CRISTIAN SANDU
DÉBORAH SANTOS
ELENA KLEMENTIEVA
ELINA SURIS
FLORIAN CRISTEA
GHEORGHE VOICU
INNA MELTSER
IRINA KODIN
K ATIA SPÁSSOVA
LEANDRO DIAS
MARCIO AUGUSTO KIM
PAULO PASCHOAL
RODOLFO LOTA
SORAYA L ANDIM
SUNG-EUN CHO
SVETL ANA TERESHKOVA
TATIANA VINOGRADOVA
MATEUS SOARES**
VIOL AS

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
VL ADIMIR KLEMENTIEV
VIOLONCELOS

OBOÉS

ARCADIO MINCZUK
JOEL GISIGER

NATAN ALBUQUERQUE JR. CORNE INGLÊS
PETER APPS
RICARDO BARBOSA
CL ARINETES

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
NIKOL AY GENOV
LUCIANO PEREIRA DO AMARAL
EDUARDO MINCZUK
TROMPETES

FERNANDO DISSENHA
GILBERTO SIQUEIRA EMÉRITO
ANTONIO CARLOS LOPES JR.*

MARCOS MOT TA
MARCELO MATOS
ERIC MOLINA**
TROMBONES

DARCIO GIANELLI
WAGNER POLISTCHUK

ALEX TARTAGLIA
FERNANDO CHIPOLET TI
RAFAEL HONORATO**
TROMBONE BAIXO

DARRIN COLEMAN MILLING

TUBA

FILIPE QUEIRÓS

HELOISA MEIRELLES
RODRIGO ANDRADE
ADRIANA HOLTZ
BRÁULIO MARQUES LIMA
DOUGL AS KIER
JIN JOO DOH
MARIA LUÍSA CAMERON
MARIALBI TRISOLIO
REGINA VASCONCELLOS
DANIEL TASSOTI**

TÍMPANOS

CONTRABAIXOS

TECL ADO

MARCO DELESTRE
MAX EBERT FILHO
ALEXANDRE ROSA
ALMIR AMARANTE
CL ÁUDIO TOREZAN
JEFFERSON COLL ACICO
LUCAS AMORIM ESPOSITO
NEY VASCONCELOS
GUSTAVO MOSCA**

CONVIDADOS DESTE PROGRAMA

ANA VALÉRIA POLES
PEDRO GADELHA

HARPA

LIUBA KLEVTSOVA

FL AUTAS

CLAUDIA NASCIMENTO

FABÍOL A ALVES PICCOLO
JOSÉ ANANIAS
SÁVIO ARAÚJO

ELIZABETH DEL GRANDE EMÉRITO
RICARDO BOLOGNA

PERCUSSÃO

RICARDO RIGHINI 1ª PERCUSSÃO

ALFREDO LIMA
ARMANDO YAMADA
EDUARDO GIANESELL A
RUBÉN ZÚÑIGA

OLGA KOPYLOVA

ANDREA CAMPOS VIOLINO
GERSON NONATO VIOLINO
RENATO DE SÁ VIOLONCELO
THIAGO ARIEL TROMPA
ISAQUE ELIAS TROMPA
ERIC GOMES TROMPA

(*) CARGO INTERINO
(**) ACADEMISTA DA OSESP
OS NOMES ESTÃO REL ACIONADOS
EM ORDEM ALFABÉTICA, POR
CATEGORIA. INFORMAÇÕES
SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

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
+ fundacao-osesp.art.br/equipe
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Amigo do Clima, da WayCarbon,
em junho de 2022.
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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.

—

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.

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.

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.

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

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

—

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.

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

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
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