
11/01/2022 10:17 Campos do Jordão terá festival de verão dedicado a música popular e erudita - 21/12/2021 - Ilustrada - Folha

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/12/campos-do-jordao-tera-festival-de-verao-dedicado-a-musica-popular-e-erudita.shtml 1/7

VERÃO (HTTPS://WWW1.FOLHA.UOL.COM.BR/FOLHA-TOPICOS/VERAO/)

Campos do Jordão terá festival de verão dedicado a

música popular e erudita

Evento também marca a inauguração de um novo auditório na cidade e conta com
curadoria de Mônica Salmaso

21.dez.2021 às 11h45

SÃO PAULO Após o tradicional Festival de Inverno de Campos do Jordão, a

Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo anunciou a criação do primeiro

Festival de Verão na cidade do interior paulista (http://gutenberg.corp.folha.com.br/previsualizar?

url=http%3A%2F%2Fbackend.www1.folha.com.br%2Filustrada%2F2021%2F12%2Fcampos-do-jordao-tera-festival-de-verao-

dedicado-a-musica-popular-e-erudita.shtml%3Fpreview%3D8f94d156e797f75e1875a8cf481c61eb%26type%3Dnewstext). O

evento deve acontecer entre 22 de janeiro e 13 de fevereiro, conforme foi

divulgado em entrevista coletiva nesta terça (21).
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O evento marcará a inauguração do novo Auditório do Parque Capivari. Dos 54

concertos que ocorrerão ao longo do festival, 16 serão realizados no novo

espaço, que foi privatizado e, segundo o secretário de Cultura e Economia

Criativa do estado, Sérgio Sá Leitão, ficará pronto a tempo do início do festival.

A abertura terá uma apresentação da São Paulo Big Band com a cantora Paula

Lima.

Diferentemente do tradicional Festival de Inverno de Campos do Jordão

(https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/07/festival-de-inverno-de-campos-do-jordao-sera-em-janeiro-apos-

adiamento.shtml), que traz uma programação voltada à música clássica, a edição de

verão se dedicará à música popular e contemporânea erudita. Para a seleção

dos artistas convidados, a curadoria ficou a cargo de Mônica Salmaso

(https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/05/lives-foram-o-meu-remedio-na-pandemia-escreve-monica-salmaso.shtml) e

Clarice Assad.

Turistas aproveitam a noite de Campos do Jordao na véspera do Festival de Inverno de 2013 -

Victor Moriyama/Folhapress
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Entre as atrações que participarão do evento, destaca-se o show comemorativo

dos 70 anos do pianista e compositor Arrigo Barnabé

(https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/11/arrigo-barnabe-estrela-documentario-preciso-mas-pouco-ousado.shtml).

Além dele, constam entre os participantes brasileiros músicos como João Bosco

(https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/06/com-astral-de-caramujo-joao-bosco-e-guiado-pelo-violao-em-disco-de-

memorias.shtml), o violonista Guinga e o baterista Edu Ribeiro, vencedor do Grammy

em 2013 pelo melhor álbum de jazz latino. As atrações internacionais incluem a

cantora indiana Varijashree e a dupla portuguesa Maria João e Mário Laginha

(https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq13109821.htm).

Segundo Sá Leitão, o investimento público no novo festival da cidade ficou em

torno de R$ 4,2 milhões e se espera um alto grau de retorno financeiro. Ele

lembra que, em 2019, o Festival de Inverno gerou um impacto de R$ 131 milhões

para a economia local numa edição que durou 30 dias e teve lugar numa época

pré-pandêmica.

Sobre a ameaça da variante ômicron (https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/12/omicron-

quais-sao-os-sintomas-da-nova-variante-comparados-aos-das-anteriores.shtml) ao evento, ele respondeu na

entrevista coletiva que serão tomadas medidas de proteção, que está em

constante diálogo com o comitê científico do estado e que até o momento não

há razão para pânico. "Estamos certos de que o festival ocorrerá com

segurança", ele disse.

A primeira edição do Festival de Verão de Campos do Jordão será híbrida,

contando com a transmissão online das apresentações presenciais. Os

ingressos para os eventos estarão disponíveis para compra a partir de 7 de de

janeiro de 2022, no site festivalcamposdojordao.org.br.
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