
CAPA: NEIL THOMSON ©RAFAELLA PESSOA
EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS: IGOR REYNER

3/NOV quinta 20H30
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5/NOV sábado 16H30

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO — OSESP

NEIL THOMSON REGENTE
JOEL GISIGER OBOÉ

M. CAMARGO GUARNIERI (1907–1993)
Abertura Concertante (1942)
13 MIN

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) 
Concerto para Oboé em Dó Maior, KV 314 (1778)
1. ALLEGRO APERTO
2. ADAGIO NON TROPPO
3. RONDO: ALLEGRETTO
4. FINALE: PRESTO
23 MIN

/INTERVALO 20 MIN

CHARLES IVES (1874–1954)
Três Lugares na Nova Inglaterra:

2º Movimento (1903–14 | REV.1929)
_PUTNAM'S CAMP, REDDING, CONNECTICUT
6 MIN 

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906–1975) 
Sinfonia nº 9 em Mi Bemol Maior, Op. 70 (1945)
1. ALLEGRO
2. MODERATO. ADAGIO
3. PRESTO
4. LARGO
5. ALLEGRETTO. ALLEGRO
27 MIN

Composta em uma fase em que a música de Camargo 
Guarnieri foi muito bem recebida nos Estados Unidos, a 
Abertura Concertante é uma peça madura e foi dedica-
da ao compositor norte-americano Aaron Copland. O 
característico nacionalismo de Guarnieri, evidente na 
produção da década de 1930, mostra-se aqui menos ex-
plícito, organicamente absorvido nas camadas mais 
profundas de sua verve criativa.

Como sempre acontece em sua obra, destacam-se a 
clareza da escrita e a solidez do artesanato, mais uma 
vez amparados por uma arquitetura composicional que 
prima pela forma em equilíbrio; em Guarnieri sempre 
há tempo suficiente para que as ideias se apresentem, 
afirmem-se, desenvolvam-se e sejam intencionalmente 
abandonadas, mais à frente, com o intuito de uma re-
tomada em outro plano.

Rica em suas formulações rítmicas, a Abertura 
Concertante pode ser ouvida pela perspectiva do tímpano, 
que, com suas intervenções solo, conduz e encaminha com 
energia o fio narrativo da peça.

GUARNIERI
Abertura Concertante

SÉRGIO MOLINA
Compositor, Doutor pela USP, Coordenador da área 
de Música na Faculdade Santa Marcelina (SP) e autor 
de "Música de Montagem" (É Realizações – 2017).

NEIL THOMSON regente
—
Diretor Artístico e Regente Titular 
da Orquestra Filarmônica de Goiás 
(OFG) desde 2014, o maestro inglês 
liderou a cadeira de Regência do Royal 
College of Music de 1992 a 2006, do 
qual é membro honorário. Já gravou 
álbuns com a Sinfônica de Londres e a 
Filarmônica Real de Liverpool, além da 
própria OFG — depois de registrarem 
Guerra-Peixe, estão se dedicando às 
Sinfonias de Claudio Santoro (Naxos/
Brasil em Concerto). Neil vem dirigindo 
grupos diversos, como as Filarmônicas 
de Londres, de Tóquio, Nacional 
Russa, a Philharmonia e a Sinfônica 
da BBC, além da própria Osesp, da 
qual é convidado constante. Lecionou 
no Mozarteum em Salzburgo, na 
Academia de Música de Cracóvia, 
na Academia Lituana de Música e 
em diversos festivais, incluindo o de 
Campos do Jordão.
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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. 

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 

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.

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

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
TONY MAGALHÃES**

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

TECLADO
OLGA KOPYLOVA

CONVIDADOS DESTE PROGRAMA
RICARDO TAKAHASHI VIOLINO
ANDREA CAMPOS VIOLINO
THIAGO COSTA VIOLINO
CAUE REGIO VIOLINO
BRUNO DE LUNA VIOLA
JULIO ORTIZ VIOLONCELO
RENAN MENDES FLAUTA
MARIANA BERGSTEN FAGOTE
DANIEL FILHO TROMPA
ALBERT SANTOS TROMPETE
ADIB CORRÊA TROMBONE

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

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

MOZART
Concerto para Oboé em Dó Maior, KV 314

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.

A semente de Três Lugares na Nova Inglaterra, do 
compositor norte americano Charles Ives, foi a encomen-
da, feita em 1904, de duas músicas para uma peça teatral 
que acabou não sendo encenada. Ives abraçou a tarefa 
com entusiasmo e continuou a revisitar suas ideias ao lon-
go dos anos. Finalmente, no início de 1930, a estreia acon-
teceu. Uma das obras mais populares do compositor e a 
primeira a ser publicada comercialmente, reúne inúmeros 
fragmentos melódicos de canções muito vivas no imagi-
nário popular, contrastes de texturas, politonalismo e har-
monias densas e dissonantes. 

Os três movimentos são programáticos, ou talvez devês-
semos dizer atmosféricos, porque mais do que contar uma 
história, tentam recriar em sons as memórias de um certo 
local e a essência que permeia seu tempo. A música fala 
dos ideais típicos dos Estados Unidos, do patriotismo e do 
cotidiano de seu povo. Putnam’s camp, perto de Redding, 
Connecticut, é uma área de interesse histórico, na qual 
o general revolucionário Israel Putnam sentou acampa-
mento com suas tropas, em 1776. Em “Putnam’s camp” 
o cenário é um piquenique organizado pela igreja e pela 
fanfarra da cidade. Comemora-se o 4 de julho, feriado na-
cional norte americano. Um menino perambula pelo acam-
pamento, em meio ao eco das bandas, das brincadeiras 
e das danças infantis. Sonha com os velhos soldados que 
lá acamparam no passado e comunga de seus ideais de 
luta e liberdade. É trazido de volta de seu devaneio por um 
acorde brusco e dissonante.

O movimento lembra a audição um tanto dispersa de 
quem, num conservatório com paredes muito finas, tem 
seu espaço auditivo invadido pelos sons embaralhados dos 
ensaios de duas bandas, do grupo de jazz e da orquestra 
de danças, misturados ao ruído da vida diária se desenro-
lando lá fora. A composição é simultaneamente marcial e 
bucólica, misturada com sons urbanos e clusters, e o ou-
vinte percebe, no meio do alarido, resquícios de uma valsa 
querendo escapar das amarras da música heroica, esguei-
rando-se entre aspereza e conflito, distorção e surpresa. 

Há pequenos trechos de desajeitado lirismo — como um 
pássaro tentando sair do ovo — logo abafados pelos 
sons que invadem o recinto em caóticas ondas superpos-
tas. Junto à evocação da glória militar e das marching 
bands, tão comuns em seu país, há também pinceladas de 
um senso de humor refrescante (por exemplo, no uso de 
assincronia e dissonância, marcas registradas da música 
moderna “séria”, para criar a imagem vívida de uma ban-
dinha de cidade do interior). Esse caráter jocoso e a falta 
de afetação pintam o espírito norte-americano de manei-
ra tão refinada que é difícil para o ouvinte explicar como 
foi transportado para aquele ambiente tão específico.

IVES
Três Lugares na Nova Inglaterra: 2º Movimento

O oboísta italiano Giuseppe Ferlendis tinha apenas 
22 anos quando, em 1777, passou a fazer parte da or-
questra da capela de Salzburgo, então sob o comando 
do príncipe-arcebispo Girolamo Colloredo. Lá, travou 
contato com Wolfgang Amadeus Mozart, seu colega de 
trabalho. Essa ligação aponta para a hipótese de Ferlendis 
ter sido particularmente talentoso: Mozart não tinha a 
menor tolerância com a mediocridade. Outro indício desse 
talento é o fato de o salário de Ferlendis ser ligeiramente 
mais alto do que o do próprio Mozart, que, apesar de ain-
da muito jovem, já era considerado um músico extraordi-
nário. Seja como for, as habilidades de Ferlendis levaram 
Mozart a compor para ele um concerto que se tornou a 
mais importante obra clássica para oboé e orquestra.

Depois de sua estreia, rapidamente o concerto conquis-
tou enorme sucesso junto ao público e aos músicos. Outro 
amigo de Mozart, Friedrich Ramm, oboísta da orquestra 
de Mannheim, encantou-se com a obra e passou a usá-la 
como uma espécie de cartão de visitas. E, de fato, o concer-
to tem tudo para agradar: temas inesquecíveis, contrastes 
empolgantes, trechos de virtuosismo com saltos desafia-
dores e um estilo operístico que se percebe, principalmen-
te, nos momentos de lirismo enternecedor e em passagens 
rápidas repletas de graça (o tema do rondó final seria 
reaproveitado pelo compositor numa ária de O Rapto do 
Serralho). Mescla nobreza e refinamento com a vivacidade 
e a leveza de espírito que nos acostumamos a pensar como 
as qualidades mais evidentes do melhor estilo clássico. 
Dois movimentos alegres e despreocupados ladeiam 
um adagio tão cantabile que chega a parecer uma ária de 
soprano, absolutamente cativante, demonstrando as pos-
sibilidades expressivas do instrumento solista. 

Um ano depois de sua composição, o concerto sofreria um 
arranjo pelo próprio Mozart para cumprir um compromis-
so que ele não havia conseguido honrar inteiramente: re-
cebera do médico e flautista amador Ferdinand Dejean a 
encomenda de um grande pacote de peças e, quando se 
viu pressionado pela falta de tempo, acabou simplesmen-
te “reciclando” a obra de oboé para flauta, com modifi-
cações mínimas. Foi nesse formato que, nos séculos se-
guintes, o concerto viria a atingir a sua fama maior, pois, 
estranhamente, a partitura original acabaria se perden-
do. Por muito tempo esquecida, sobrevivendo nos relatos 
dos contemporâneos de Mozart, a partitura voltou à cena 
apenas em 1920, pelas mãos do compositor e musicólogo 
Bernhard Paumgartner (1887-1971), que a encontrou em 
Salzburgo. Até perceber que aquele era o famoso con-
certo perdido, Paumgartner, diretor dos arquivos do Mo-
zarteum, imaginou que sua descoberta fosse meramen-
te uma transcrição do concerto para flauta, ao invés do 
contrário! A edição do concerto em sua forma original só 
aconteceria em 1948. Desde então, a obra tornou-se um 
standard do repertório oboístico.

L AURA RÓNAI

©
M

ar
ia

na
 G

ar
ci

a
©

K
at

ie
 V

an
dy

ck

osesp.art.br/assinaturas

Seja um Assinante Osesp e 
garanta um ano inteiro de 
música em pacotes cheios
de benefícios. São mais de 
150 concertos na Sala São 
Paulo, com Orquestra, Coro, 
Quinteto Osesp e recitais.

JOEL GISIGER oboé
—
Joel começou a se dedicar ao oboé em 
1983 na Escola Municipal de Música de 
São Paulo (EMMSP), com o professor 
Benito Sanches, e aperfeiçoou-se com 
Washington Barella. Em 1989 recebeu 
bolsa da Fundação Vitae para estudar 
na Karajan-Akademie, da Filarmônica 
de Berlim, passando a ter aulas com 
Lothar Koch — lá atuou em concertos 
da própria orquestra e de grupos de 
câmara. Lidera o naipe de Oboés 
da Osesp, onde atua desde 1988, e 
é membro-fundador do Quinteto de 
Sopros Camargo Guarnieri. Como 
solista, já se apresentou com diversas 
orquestras brasileiras, dentre elas 
as Sinfônicas da Paraíba, do Rio 
Grande do Norte e de Santo André e a 
Orquestra de Câmara São Paulo, além 
da própria Osesp. Vem desenvolvendo 
uma sólida trajetória como educador, 
ministrando aulas em festivais como 
o de Inverno de Campos do Jordão, de 
Música de Brasília, Poços de Caldas e 
Londrina. É professor da EMMSP e da 
Academia da Osesp.

Desde Beethoven, todo compositor que embarcou 
em sua nona sinfonia se sentiu pressionado. Shostakovich 
teve um fardo especialmente difícil de carregar. Suas duas 
sinfonias anteriores haviam retratado o sofrimento da 
guerra e, com a iminente derrota de Hitler, era dado como 
certo que uma composição sobre a vitória, de proporções 
épicas e triunfantes, comporia uma trilogia. 

“Queriam que eu fizesse uma fanfarra, uma ode”, teria dito 
a Solomon Volkov, autor de sua biografia. “Queriam que 
escrevesse uma nona sinfonia majestosa. Todos louvavam 
Stalin, e eu devia participar dessa sujeira. Exigiam um nai-
pe quádruplo de sopros, coro e solistas para saudar o líder. 
Stalin achava que o número era auspicioso: 9. Ele poderia 
dizer: ‘Aí está “nossa” Nona Sinfonia’”. 

O compositor não contribuiu propriamente para reduzir a 
expectativa. Antes mesmo que a guerra acabasse, anun-
ciou que sua próxima sinfonia seria uma obra grandiosa, 
para orquestra, solistas e coro, “sobre a grandeza do povo 
russo, sobre nosso Exército Vermelho libertando nossa 
terra natal do inimigo”. Shostakovich sempre disse em pú-
blico o que se esperava que dissesse, mas nesse caso o tiro 
saiu pela culatra: “Confesso que dei esperanças para os 
sonhos do líder. Anunciei que estava escrevendo uma apo-
teose. Estava tentando fazer com que me deixassem em 
paz, mas isso se voltou contra mim”. 

Tendo de escolher entre compor um hino vazio à glória de 
Stalin ou uma reflexão honesta sobre as dificuldades que 
as pessoas continuavam a viver, Shostakovich optou por 
uma terceira via. Escreveu uma peça de música puramen-
te abstrata; uma obra pura e perfeita, quase neoclássica. 
Como música abstrata era algo que Stalin não compre-
endia, teria dificuldade para criticar a obra. Embora o 
caráter brincalhão da peça pudesse ser visto como provo-
cação de um bobo da corte, sua leveza e alegria impediam 
que a sinfonia fosse vista como negativa. Mas é claro que 
Stalin ficou furioso quando ouviu a obra. De acordo com 
Shostakovich, “ele ficou profundamente ofendido por não 
haver coro nem solistas. E nenhuma apoteose, nem uma 
reles dedicatória. Eu não podia escrever uma apoteose 
para Stalin, simplesmente não podia”. 

Um ano depois de sua estreia em 1945, críticos soviéti-
cos censuraram a Sinfonia por sua “fraqueza ideológi-
ca” e pelo fracasso em “refletir o verdadeiro espírito do 
povo da União Soviética”. Outros, em círculos mais pri-
vados, compreenderam “sua oportuna gozação de todo 
tipo de hipocrisia, pseudomonumentalidade e grandi-
loquência bombástica”. 

A Sinfonia foi banida pelo resto da vida de Stalin e só 
seria gravada em 1956. A obra tampouco foi particular-
mente bem recebida no Ocidente. De acordo com um 
crítico norte-americano, “o compositor russo não deve-
ria ter expressado seus sentimentos sobre a derrota do 
nazismo de maneira tão infantil”. 

E, no entanto, de que outra maneira ele poderia tê-los 
expressado? Talvez o único modo fosse mesmo usando o 
disfarce da “infantilidade”. É intrigante que a obra tenha 
sido escrita no mesmo ano da fábula satírica A Revolução 
dos Bichos, de George Orwell. Shostakovich pode não ter 
retratado a dor e o sofrimento que continuaram crescendo 
após a derrota de Hitler, mas, ao se recusar a cele-
brar a vitória nos moldes exigidos por Stalin, não só enfren-
tou o poder do ditador, como contribuiu para diminuí-lo.

SHOSTAKOVICH
Sinfonia nº 9 em Mi Bemol Maior, Op. 70

MARK WIGGLESWORTH 
Regente e vencedor do Olivier Award, estará com 
a Osesp por duas semanas em outubro de 2023. 

Tradução de Rogério Galindo.

RENOVAÇÃO (apenas
para Assinantes Fixos
da Temporada 2022)
DE 17 A 30 DE OUTUBRO

TROCA (para os que
indicaram desejo de
mudar de assento ou série
na fase de renovação)
DE 31 DE OUTUBRO
A 6 DE NOVEMBRO

NOVAS ASSINATURAS
DE 7 DE NOVEMBRO
A 31 DE DEZEMBRO

3, 4 e 5/NOV

OSESP
NEIL THOMSON regente
JOEL GISIGER oboé

TEMPORADA 2022

http://www.salasaopaulo.art.br/manualespectador/manual.html
http://www.salasaopaulo.art.br/manualespectador/manual.html
http://www.osesp.art.br/assinaturas

