
Temporada 2019
OSUSP: arte e educação



32

Fundada em 1975, a Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo - OSUSP 
desempenha relevante papel no contexto universitário e no Estado de São Paulo. 
Com ampla programação, que inclui concertos sinfônicos e camerísticos, a OSUSP 
está presente não só nas salas de concerto, mas também nos vários campi e em 
unidades de ensino e institutos especializados ligados à Universidade de São 
Paulo. Nestes 43 anos de existência, realizou turnês nacionais e internacionais, 
lançou oito álbuns, organizou concursos de composição, participou de montagens 
de óperas e se apresentou com alguns dos mais celebrados regentes e solistas 
do Brasil e do mundo. O grande prestígio alcançado pela OSUSP durante sua 
trajetória fez com que em 2006 conquistasse o Prêmio Carlos Gomes de “Melhor 
Orquestra do Ano”. Sua temporada anual de concertos consiste em apresentações 
regulares em diferentes salas, com diversas formações e repertórios.
A Orquestra é um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e 
tem como objetivos principais divulgar a música sinfônica e de câmara, inovar 
em propostas educacionais e artísticas, estimular a formação de público e, 
sobretudo, promover a interação entre o saber produzido na Universidade de 
São Paulo e a sociedade.

A Orquestra Sinfônica da 
Universidade de São Paulo 

Datas e 
Séries

Ensaio Aberto 
sex | 12H30
22.fev
23.ago
01.nov

29.mar
27.set
13.dez

14.jun
11.out

Sala São Paulo
sáb | 21H00
23.fev
18.mai
28.set
14.dez

30.mar
15.jun
12.out

20.abr
24.ago
02.nov

OSUSP +POP
05.abr sexta
10.ago sábado

Concerto Didático CDI
23.mai quinta 11H
15.out terça 11H

Festival de Campos
Data a definir 
Data a definir 

Música na BBM
sex | 12H30
15.mar
28.jun
25.out

26.abr
16.ago
29.nov

31.mai
20.set

Concerto Matinal
Sala São Paulo
dom | 11H00
24.fev 13.out

OSUSP pela OSUSP
14.set 05.out 09.nov
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A arte existe, pois a vida não basta.
Ferreira Gular

A atuação de uma orquestra universitária profissional tem desafios muitos amplos: a
conquista dos mesmos requer coesão entre corpo artístico e direção, e  completo 
engajamento de toda as equipes. Designadas pelo Magnífico Reitor Prof. Dr. Vahan 
Agopyan para a gestão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, as professoras 
Maria Aparecida de A. M. Machado e Margarida M. K. Kunsch, optaram por nomear 
especialistas para os museus e núcleos artísticos dirigidos pela PRCEU.
A OSUSP, com exceção da breve gestão do Prof. Dr. Eduardo Monteiro, nunca havia sido 
dirigida por músicos até nossa nomeação para a diretoria do grupo. Até então, o diretor atuava 
mais como um gestor técnico, enquanto a direção artística ficava a cargo do regente titular. 
Em 2019, a OSUSP não contará novamente com um regente titular, desta feita por 
escolha artistica. A elaboração da presente temporada é resultado da atuação conjunta 
da atual diretoria e de uma comissão artística representativa dos músicos da orquestra. 
Reflete nosso desejo de instituir uma gestão moderna, participativa e horizontal, 
raramente encontrada em orquestras brasileiras. Dentro de tal estrutura, o intérprete 
tem a alegria de fazer música com autonomia e voz ativa.
A OSUSP deve ser um modelo na formação de público, objetivo este perseguido pelas
orquestras na atualidade. Um elemento primordial para tanto é o investimento em atividades 
educativas. A OSUSP seguirá com os Concertos Didáticos, série voltada especialmente para 
as crianças, desenvolvida com a colaboração do Departamento de Artes Cênicas da USP.
Os Ensaios Abertos no Auditório do CDI/Campus Butantã que têm alcançado um número 
sempre crescente de estudantes, funcionários e professores. Nessas oportunidades, há 
sempre uma pequena mediação que convida o público a conhecer mais de perto as 
peculiaridades do repertório, do trabalho e do funcionamento de uma orquestra. 
A Série de Música de Câmara leva formações menores a espaços como a Biblioteca Brasiliana 
Mindlin, o Centro Universitário Maria Antônia - nova parceria a partir de 2019 – atendendo 
também outras unidades, no Campus Butantã ou nos diversos campi do interior.
Além disso, iniciamos uma colaboração com o projeto Sabiá Laranjeira, que apresenta 
a música de câmara nas escolas estaduais das redondezas do campus Butantã. 
Outro objetivo fundamental para a OSUSP é funcionar como laboratório de formação 
para estudantes de unidades diversas da USP. O design gráfico, a produção de textos e a 
administração das redes sociais são exercidas por estagiários de diversas unidades. A partir 
de 2018, a orquestra passou a contar com uma equipe de bolsistas dos Departamentos de 
Música e Áudio Visual da ECA-USP, que registram concertos e atividades didáticas, além 
de entrevistarem regentes e solistas convidados. Alunos de pós-graduação do CMU-ECA-
USP têm sido convidados para escrever nossas resenhas de concerto. 
Todos os regentes e solistas convidados têm colaborado para o OSUSP Master Classes, 
programa de palestras, oficinas ou cursos de pequena duração acessíveis tanto ao aluno 
de música da USP, quanto ao estudante externo e à comunidade de maneira geral. Músicos 

da OSUSP também têm oferecido uma contribuição decisiva para o sucesso desse projeto. 
A OSUSP passa, em 2019, a ter um relacionamento mais intenso com o Departamento de
Música da ECA-USP, espelhando a produção artística e intelectual do CMU. Na temporada 
de 2019, o aumento dessa interação é evidente, com um número grande de regentes, 
solistas e compositores – que, se não estão atualmente em atividade no departamento, 
são egressos dele. A OSUSP se apresentará em conjunto com a Orquestra de Câmara 
da USP, a OCAM e com o Coro de Câmara Comunicantus. Na temporada de câmara, 
a OSUSP contará com a parceria da Orquestra Errante, grupo de improvisação livre e 
do Coletivo Sonora, que abriga as compositoras do Núcleo de Sonologia. 
Se a educação, o ensino e a conexão com as unidades da universidade são pilares que
sustentam a atuação da OSUSP de um lado, de outro lado se contrapõe a excelência 
artística que tem notabilizado a orquestra desde sua fundação. Não se espera, todavia, 
que a série anual da Orquestra Sinfônica da USP seja apenas bem interpretada e realizada. 
Espera-se que seja instigante, inovadora e que proponha alternativas ao conservadorismo 
e dogmatismo, não raro reinantes no universo da música de concerto. É papel de uma 
orquestra de universidade trazer a produção de seu tempo e, ao mesmo tempo, propor 
novas formas de escutar e conhecer o repertório tradicional. O nosso público só poderá 
ser renovado se estivermos em sintonia com os desafios e as vicissitudes de nosso tempo. 
Neste ano, a Série da Sala São Paulo terá 10 concertos, alternando a execução de peças 
contemporâneas, algumas delas inéditas, a produção brasileira e a música barroca com 
especialistas da performance historicamente orientadas. Tudo isso, contudo, sem deixar 
de apresentar as grandes obras do repertório canônico. Nossos convidados: regentes 
e solistas de grande projeção nacional e internacional. A OSUSP ampliará também sua 
parceria com a OSESP. Ambas as orquestras interpretarão, lado a lado, a 8a Sinfonia de 
Mahler, em concerto comemorativo dos vinte anos de inauguração da Sala São Paulo. 
A Sinfônica da USP será novamente a orquestra residente do Festival de Inverno de 
Campos do Jordão e contará com a participação do Coro da OSESP em sua temporada. 
A série OSUSP pela OSUSP, em que a orquestra atua sem regente e com talentos da 
casa como solistas, resgata a prática pré-romântica da execução  sem maestro e é 
decorrência natural da política artística adotada.
Completam a nossa temporada os Concertos no SESC que nos têm propiciado o 
contato com um público novo, entusiasmado e ávido por informação, cultura e arte. 
A série de 2019 deve trazer interações da música com outras artes e ciências. E para 
descontrair, vem aí a série OSUSP + POP, com curadoria do violista Newton Carneiro, 
unindo a linguagem popular com o universo sinfônico.
Para encerrar, duas boas notícias para 2019: o retorno da OSUSP ao Anfiteatro Camargo Guarnieri 
e a inauguração do órgão da USP na Catedral Evangélica, com concerto de gala da orquestra.  
Que a nossa temporada possa propocionar novas experiências e ampliar nossos horizontes.

Fábio Cury e Mayra  Moraes
Diretor e Vice-diretora

Temporada 2019
OSUSP: arte e educação
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Tobias Volkmann, regente
Principal regente convidado da Orquestra Sinfônica 
Nacional UFF, Tobias Volkmann é um dos destaques 
recentes da cena musical brasileira. Desde a conquista 
dos principais prêmios concedidos no Concurso 
Internacional de Regência Jorma Panula 2012 na 
Finlândia e do Prêmio de Público no Festival Musical 
Olympus de São Petersburgo em 2013, Volkmann vem
construindo sólida carreira internacional.
Em 2015 estreou na sala Gewandhaus de Leipzig 
como convidado do Coro e Orquestra Sinfônica da 
Rádio MDR. Esteve também à frente de importantes
orquestras europeias e sul-americanas, entre elas 
a Orquestra Sinfônica do Porto Casa da Música, 
Orquestra Sinfônica Estatal do Museu Hermitage, 
Orquestra Sinfônica Estatal de São Petersburgo, 
Sinfônica de Brandemburgo, Orquestra Sinfônica do 
Chile, Orquestra Sinfônica do SODRE, Filarmônica de
Minas Gerais, Orquestra Petrobras Sinfônica, e 
Orquestra Sinfônica do Paraná.
Como maestro titular no Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro entre 2016 a 2018, dedicou-se especialmente 
ao repertório operístico, coral-sinfônico e de ballet, 
recebendo reconhecimento de público e crítica.
Na OSN UFF dedica especial atenção à música 
brasileira, com estreias regulares de obras sinfônicas 
contemporâneas. Sob sua direção musical, a orquestra 
vem retomando a vocação inicial para o registro 
fonográfico, tendo gravado 3 CDs desde 2016.

Cassia Carrascoza, flauta
Cássia Carrascoza é professora doutora do Departa-
mento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto - USP. Nasceu em São Paulo 
e realizou sua formação acadêmica na ECA-USP, onde 
obteve o grau de doutora em 2016.

23.fev
sáb 21H
ensaio aberto
CDI-USP no dia 
22/02 às 12H30

MATEUS ARAUJO (1971)
Triálogos - sobre a Cha-
cona da cantata 150 de 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)

MARISA REZENDE 
(1944)
Fragmentos (2014)  

RONALDO MIRANDA 
(1948)
Transfi gurações para 
Flauta e Orquestra 
(2016) 

JOHANNES BRAHMS 
(1833-1897)
Sinfonia Nº 4 em Mi 
Menor Op.98 (1884)

* Programação sujeita a 
alterações

Como bolsista da Fundação VITAE, estudou na Academia 
Franz Liszt de Budapest (1993-1996) e no Conservatório 
Sweelinck de Amsterdam (1997). Venceu diversos 
concursos, entre eles o Jovem Solistas da Orquestra
Experimental de Repertório e o IX Prêmio Eldorado 
de Música. 
Integrou a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal 
de São, a Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São 
Paulo, a Camerata Aberta, e atualmente integra o 
Percorso Ensemble. 
Como solista, se apresentou à frente da Orquestra 
Sinfônica Municipal de São Paulo, Orquestra Sinfônica de 
Miskolc – Hungria, Orquestra Jazz Sinfônica, Orquestra 
Sinfônica de Campinas, Orquestra Sinfônica do Paraná, 
Camerata Fukuda, Camerata Aberta entre outras. 
Desenvolve intenso trabalho na pesquisa da 
performance da música contemporânea brasileira, 
recebendo diversas obras dedicadas a ela e realizando 
várias estreias, no Brasil e no exterior, de compositores 
como Silvio Ferraz, Alexandre Lunsqui, Rodolfo Coelho 
de Souza, Mathias Kadar, Eduardo Alvares, Arrigo 
Barnabé e Mikhail Malt.

Programação 
Sala São Paulo

apoio: governo do estado de São Paulo, 
Secretaria da Cultura em parceria com 

a Fundação osesp

Série Sala 
São Paulo
assinatura
disponível

temporada 2019

Da esquerda 
para a direita
Regente: 
Tobias 
Volkman
Solista: 
Cassia 
Carrascoza, 
fl auta
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Gil Jardim, regente
Gil Jardim é professor do Departamento de Música da 
ECA-USP desde 1986 dando aulas de regência orquestral. 
Dirigiu essa escola entre 2006 e 2009, quando criou 
e produziu os Festivais Internacionais Ex Toto Corde, 
Percussivo USP 2008 e os Festivais Internacionais de 
Violão Leo Brower, (2008, 2009, 2011 e 2013).
Desde 2001 é Diretor Artístico da Orquestra de 
Câmara da ECA-USP, grupo que se renova a cada 
ano e pelo qual aproximadamente 750 bolsistas já 
passaram. Ao longo desse tempo imprimiu qualidade, 
arrojo e modernidade à OCAM, colocando-a na cena 
musical brasileira e como um importante laboratório 
profissionalizante da USP.
É autor do livro O estilo antropofágico de Heitor Villa-
Lobos e do CD Villa-Lobos em Paris, agraciado com o 
Prime de Cultura da Revista Bravo e com o prêmio 
Diapason D’Or.
Sua versatilidade lhe permite desenvolver trabalhos 
relevantes tanto com a música erudita quanto com a 
música popular brasileira, com a dança e com a música 
de concerto junto a nomes como Leo Brower, Gunther 
Schuller, Egberto Gismonti, John McLauglin, Branford 
Marsalis, Gianluca Littera, Milton Nascimento, Naná 
Vasconcelos, Gilberto Gil, César Camargo Mariano, 
Duo Assad e tantos outros.

André Mehmari, piano
André Mehmari é pianista, arranjador e compositor, 
natural de Niterói/RJ. Considerado pela crítica “um artista 
singular de imaginação vibrante e generosa”, Mehmari 
teve seus primeiros contatos com a música através 
de sua mãe.  Mudou-se para São Paulo em 1995, 
quando ingressou no curso de piano da ECA-USP. 
Compositor prolífico e requisitado, apontado como 
um dos mais originais e completos músicos brasileiros 
de sua geração e premiado tanto na área erudita 
quanto popular, tem suas composições e arranjos 
tocados por muitos grupos orquestrais e de câmara, 
entre eles OSESP, OSB, Banda Sinfônica do Estado, 
Quarteto da Cidade de São Paulo e Quinteto Villa-Lobos. 

30.mar
sáb 21H
ensaio aberto
CDI-USP no dia 
29/03 às 12H30

JOHN ADAMS (1930)
Short Ride in a Fast 
Machine (1986)   

MAURICE RAVEL 
(1875-1937)
La Valse (1920)  

MAURICE RAVEL 
(1875-1937)
Bolero (1928)  

ANDRÉ MEHMARI (1977)
Concerto Chorado (2011) 

* Programação sujeita a 
alterações

PrograMação SaLa São PauLo

Além de uma vasta e premiada discografia,  Mehmari 
possui uma ativa carreira internacional como solista 
e criou duos expressivos com músicos como Antonio 
Meneses, Mário Laginha, Gabriele Mirabassi, Antonio 
Loureiro, Danilo Brito, Maria João, Hamilton de Holanda, 
Ná Ozzetti , Maria Bethânia e Mônica Salmaso.

aSSinatura diSPoníVeL

Regente: 
Gil Jardim

Solista:
André
Mehmari,
piano
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OCAM
Orquestra de Câmara da USP
Considerada um dos principais organismos artísti-
cos da Universidade de São Paulo, a Orquestra de 
Câmara da ECA-USP (OCAM) tem sido referência 
fundamental no âmbito das orquestras profissiona-
lizantes do país. Seu trabalho é caracterizado pela 
marcante qualidade de performance musical e pela 
concepção arrojada com que desenvolve todas as 
ações de comunicação e relacionamento que susten-
tam sua proposta artística.
Criada em 1995 pelo Maestro Olivier Toni, tem 
como propósito dar suporte às atividades pedagó-
gicas desenvolvidas no Departamento de Música da 
ECA-USP, bem como propiciar aos jovens músicos a 
prática instrumental necessária rumo a uma profis-
sionalização competente. Possui um corpo sinfô-
nico de 45 músicos, selecionado anualmente, e inte-
grado por alunos do Departamento de Música da 

PrograMação SaLa São PauLo

USP e jovens da comunidade ligados à universidade 
através de seus cursos de extensão universitária. 
É dirigida pelo Maestro Gil Jardim, que está à frente da 
OCAM desde 2001, tendo desenvolvido um plano de 
ação caracterizado por uma programação de alto nível 
artístico e com um trabalho pedagógico extremamente 
competente. Como resultado dessa arrojada adminis-
tração, a OCAM é hoje plenamente reconhecida no 
mercado cultural nacional por seus méritos artísticos e 
educacionais. Dentro do espírito acadêmico, os alunos 
são levados a interagir com os estilos dos vários perío-
dos da história da música, nacional e internacional, 
estimulando uma profissionalização compromissada 
com a qualidade técnica e com saudável dimensão do 
que seja a conduta ética nesse campo de trabalho.
Desde 2001, a OCAM é patrocinada pelo Projeto 
Santander–Universidades.

aSSinatura diSPoníVeL
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Ricardo Kanji, 
regente e flauta doce
O flautista e regente Ricardo Kanji especializou-se na 
interpretação da música barroca e clássica ao longo dos 
25 anos de sua estada na Holanda, onde também foi 
professor no renomado Conservatório Real de Haia. Foi 
diretor artístico da orquestra Concerto Amsterdam de 
1991 a 1996 e é membro da Orquestra do Século XVIII, 
dirigida por Frans Brüggen, desde sua fundação em 1980.
Recebeu prêmio de melhor regente da APCA, em 1999 
pelo trabalho com o Coro e Orquestra Vox Brasiliensis.
O CD “Neukomm no Brasil” , realizado por Ricardo 
Kanji e Rosana Lanzelotte, recebeu o Prêmio Bravo 
de 2009 de melhor gravação do ano, e recebeu a 
nomeação para o Grammy Latino, no mesmo ano.
É professor de flauta doce no Núcleo de Música Antiga 
da EMESP desde sua criação.

Solistas Vocais
Marília Vargas, soprano
Marília Vargas estudou com Neyde Thomas, Mont-
serrat Figueras, Christoph Prégardien, Silvana 
Bartoli e Barbara Bonney. Foi premiada nos concur-
sos Bidu Sayão, Maria Callas, Friedl W. Stifftung e 
Margherite Meyer. Uma das mais ativas e respei-
tadas sopranos de sua geração, divide seu tempo 
entre gravações, concertos, master classes e festi-
vais pela Europa, América Latina, Japão e China. 
Marília Vargas é professora na Escola Municipal de 
Música, da EMESP e preparadora vocal do Coral 
Jovem do Estado.

Fulvio Lima, baixo
Fulvio Lima formou-se pela EMESP, onde foi aluno 
de Andrea Kaiser e Laura de Souza. Em 2014, com 
a Academia Experimental de Artes, apresentou 
“Membra Jesu Nostri”, de Buxtehude. Em 2015, 
participou do Circuito SP de Cultura, com a Ensem-
ble Charpentier. Atualmente estuda na EMESP onde 
faz Canto Barroco com Marília Vargas e integra o 
coral do Colégio Marcelinas.

20.abr
sáb 21H
JOHANN SEBASTIAN 
BACH (1685-1750)
Concerto para Flauta 
em Sol Maior BWV 971 
“Concerto Italiano” 
(1735)   
JOHANN SEBASTIAN 
BACH (1685-1750)
Cantata “Christ Lag in 
Todes Banden” BWV 4 
(1707) 
JOHANN SEBASTIAN 
BACH (1685-1750)
Oratório de Páscoa 
“Kommt eilet und lau-
fet” BWV 249 (1725) 

* Programação sujeita a 
alterações

PrograMação SaLa São PauLo

Jabez Lima, tenor
Jabez Lima é membro do Coro da OSESP. É 
formado em Música pela Faculdade Cantareira. 
Participou do Coral Jovem do Estado de SP, Coro 
Acadêmico da OSESP e Festivais de Campos do 
Jordão e Chorakademie, Alemanha. 
Tem atuado como solista junto ao Coro da OSESP 
e Coral Paulistano. Suas mais importantes apresen-
tações solo foram, entre outras: Paixão segundo 
São João e Oratório de Natal, de Bach; L’Orfeu, de 
Monteverdi; Requiem, de Mozart.

Bruno Costa, contratenor
Natural de Minas Gerais, o contratenor Bruno Costa 
se especializou em música barroca na EMESP sob 
orientação de Marília Vargas. Participou de festivais 
como: Trancoso, Oficina de Música de Curitiba, Festi-
val Coral de Campos do Jordão. Foi solista sob regên-
cia de Luis Otávio Santos, Ricardo Kanji, Abel Rocha, 
Rolf Beck (Alemanha), Ryo Terakado (Japão) e inte-
grou o Coral Jovem do Estado de 2015 a 2018.

aSSinatura diSPoníVeL

Da esquerda 
para a direita
Solista 
Vocal:
Fulvio Lima, 
baixo
Jabez Lima, 
tenor
Bruno Costa, 
contratenor

Da esquerda 
para a direita
Regente:
Ricardo 
Kanji
Solista 
Vocal:
Marília Var-
gas, soprano
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Luis Otávio Santos, regente
Luís Otávio Santos é formado em violino barroco pelo 
Koninlkijk Conservatorium de Haia (Holanda), onde 
foi discípulo de Sigiswald Kuijken e obteve o Master’s 
degree (1996). Desde 1992 desenvolve intensa carreira 
na Europa como líder e solista de eminentes grupos
de música antiga, tais como La Petite Bande (Bélgica), 
Ricercar Consort (Bélgica) e Le Concert Français 
(França). Foi professor na Scuola di Musica di Fiesole, 
em Florença (1997-2001), e no Conservatoire Royale 
de Musique de Bruxelles (1998-2005).
Luís Otávio atua como diretor artístico do Festival 
Internacional de Música Colonial Brasileira e Música 
Antiga de Juiz de Fora. Também é fundador e 
coordenador do Núcleo de Música Antiga da EMESP,
onde leciona violino barroco. É doutor em música pela 
UNICAMP. Desenvolve intensa atividade como regente 
junto a orquestras brasileiras, como a Camerata Antiqua 
de Curitiba, a Orquestra Sinfônica da Universidade 
de São Paulo, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, 
a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília 
e a Filarmônica de Goiás.
Em 2007, recebeu o título de comendador da Ordem 
do Mérito Cultural, concedido pelo Ministério da 
Cultura em reconhecimento pelas suas prestações 
em prol do desenvolvimento da cultura no Brasil. Foi 
eleito pela revista Época como um dos 100 brasileiros
mais influentes do ano de 2011.

Claudio Micheletti, violino
Cláudio Micheletti formou-se em violino em 2004, na 
Liszt Ferenc Academy of Music, em Budapeste (Hungria). 
Ganhou, por três anos consecutivos, os concursos para 
jovens solistas realizados pela Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo e Orquestra Experimental 
de Repertório - OER. É detentor do II Prêmio do 10º
Concurso Eldorado de Música Erudita (1999). Atuou 
como solista da OSESP, OER, Camerata Fukuda e das 
Sinfônicas Municipal de São Paulo, de Campinas, do 
Estado de Minas Gerais, dentre outras. Foi spalla da 
Camerata Fukuda durante 10 anos e da Bachiana 

18.mai
sáb 21H
WOLFGANG AMADEUS 
MOZART (1756-1791)
Abertura Idomeneo 
K.366 (1780)  
WOLFGANG AMADEUS 
MOZART (1756-1791)
Sinfonia Concertante 
para Violino e Viola em 
Mi Bemol Maior K.364 
(1779)  
WOLFGANG AMADEUS 
MOZART (1756-1791)
Sinfonia Nº 41 em Dó 
Maior K.551 “Júpiter” 
(1788) 

* Programação sujeita a 
alterações

PrograMação SaLa São PauLo

Filarmônica (2010-2012). Em 2011, atuou como solista 
no Avery Fisher Hall, no Lincoln Center, em Nova Iorque, 
em turnê com a Orquestra Bachiana Filarmônica. 
Gravou a obra completa de Osvaldo Lacerda para 
violino e piano, a convite do compositor. Atualmente
é spalla da Orquestra Experimental de Repertório e 
da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo. 
Micheletti é professor na Faculdade Cantareira, no 
Instituto Fukuda e no Instituto Baccarelli.

Gabriel Marin, viola
Gabriel Marin, natural de Piracicaba, é violista do 
Quarteto Carlos Gomes e da OSUSP. Em 2004 foi vencedor 
do Prêmio Eleazar de Carvalho, tendo sido agraciado 
com uma bolsa de estudos no exterior. Estudou na 
Dinamarca na classe do Prof. Rafael Altino, além de 
ter recebido bolsa integral da Heinemann Foundation 
para participar, na Suiça, do Verbier Festival &Academy 
onde foi aluno de Nobuko Imai e Roberto Diaz. Em seu 
retorno ao Brasil, foi primeiro viola solo da OSB por 
6 temporadas; atuou como solista frente a diversas 
orquestras brasileiras, como a OSB, as Sinfônicas 
da Paraíba, do Sergipe e de Campinas, além de ter 
tocado a frente da Orchestre D’Auvergne (França). É 
frequentemente convidado para lecionar em diversos 
festivais pelo Brasil (Londrina, Gramado, Curitiba e 
Campos do Jordão). Atualmente, além de integrar o 
Quarteto e a Orquestra, é Professor da Academia de 
Violas do NEOJIBA e Professor de Viola e Coordenador 
de Música de Câmara no Instituto Baccarelli.

aSSinatura diSPoníVeL

Da esquerda 
para a direita
Regente: 
Luís Otávio 
Santos
Solista: 
Claudio 
Micheletti, 
violino
Gabriel Ma-
rin, viola
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Ricardo Bologna, regente
Ricardo Bologna é timpanista solista da OSESP e 
Professor do Departamento de Música da ECA-USP. 
Dirigiu as principais orquestras brasileiras como a 
OSESP, Filarmônica de Minas, Sinfônica do Paraná, da 
Bahia entre outras. Gravou três CDs com a OSUSP, tendo
sido Regente Principal da mesma de 2012 a 2014. Em 
1989 fundou o Duo Contexto de percussão com o 
percussionista Eduardo Leandro e em 1993 o Duo se 
torna grupo em residência no Centro Internacional de
Percussão em Genebra, Suíça, realizando concertos e 
turnês pela Europa, EUA e Japão.
Foi vencedor do II Concurso Eleazar de Carvalho para 
Jovens Regentes (2002). Nesse mesmo ano, fundou o 
Percorso Ensemble, grupo especializado na execução 
do repertório dos séculos XX e XXI, que realiza vários 
concertos pelo Brasil. Em 2017 o Percorso ganhou o 
“Grande Prêmio” da Revista Concerto na categoria votação 
popular. Foi percussionista convidado da “Orchestre de 
la Suisse Romande” e do “ Ensemble Contrechamps”, 
ambos na Suíça.  
Tem como mentor na regência o Professor e Maestro 
Kenneth Kiesler. Bacharelado na Unesp, Mestrado na 
“Haute École de Musique de Genève”, “Artist Diploma” no 
“Rotterdam Conservatorium” e Doutorado pela Unicamp.

Karin Fernandes, piano
Karin Fernandes é pianista premiada em 1º lugar em 21 
concursos de piano. Em 2015 seu CD Cria – nova música 
brasileira para piano, vol.I, recebeu o Prêmio Concerto 
como Melhor CD do Ano. Karin já se apresentou em 
todas as regiões brasileiras e também na Argentina, 
Paraguai, Portugal, Inglaterra e França. Em janeiro de 
2019 se apresentou com o Ensemble Cairn em Orleans, 
França, num concerto em homenagem a György Ligeti. 
Dedica-se especialmente à execução do repertório para 
piano dos séculos XX e XXI, com várias peças executadas 
em primeira audição. Possui 13 cds gravados e lançados.
Paralelamente à carreira como pianista recitalista e 
solista, Karin desenvolve intenso trabalho camerístico. 
É integrante do Trio Puelli, formado em 2008, dedicado 
à música dos séculos XX e XXI. Atualmente também é 

15.jun
sáb 21H
ensaio aberto
CDI-USP no dia 
14/06 às 12H30

AYLTON ESCOBAR 
(1943)  
Lírica Esquecida em 
1960 (Estréia Mundial)

MÁRIO FICARELLI 
(1935-2014)
Concerto para Piano, 
Percussão e Cordas 
(Estréia Mundial) 

CAMARGO GUARNIERI 
(1907-1993)
 Suíte Vila Rica (1958) 

CAMARGO GUARNIERI 
(1907-1993)
Encantamento (1941)

HEITOR VILLA-LOBOS 
(1887-1959)
Bachianas Nº 2

* Programação sujeita a 
alterações
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integrante da Camerata Aberta, grupo dedicado à música 
contemporânea, e desde 2017 é professora de Piano, 
Laboratório de Música Contemporânea e Música de 
Câmara na EMESP Tom Jobim, em São Paulo.

Fernando Hashimoto, percussão
Fernando Hashimoto tem sido reconhecido pela crítica 
nacional e internacional ao longo de sua trajetória 
artística como instrumentista, educador e pesquisador. 
Sua formação inclui o doutorado em percussão pela The 
City University of NY, como bolsista da CAPES/Fulbright, 
bem como o mestrado e bacharelado em música pela 
UNICAMP. Eclético, sua atuação se faz presente tanto na 
área de música erudita como popular. Tem se apresentado 
extensivamente com diversas orquestras ao redor do 
mundo e tem sido convidado para ministrar clínicas e 
recitais em diversas universidades e importantes festivais 
sediados nas Américas, Europa e Ásia.
Fernando atuou como timpanista solista da Orquestra 
Sinfônica Municipal de Campinas por 16 anos, e como solista 
estreou mais de 50 obras de compositores brasileiros, 
muitas das quais comissionadas ou dedicadas a ele. 
Professor Livre-Docente de Percussão do Departamento 
de Música da UNICAMP, atualmente Fernando é Pró-Reitor 
de Extensão e Cultura dessa instituição, onde dirige 
o GRUPU – Grupo de Percussão da UNICAMP desde 
1998. Fernando é artista patrocinado pela Zildjian (EUA), 
Schagerl Drums (Áustria) e ADAMS (Holanda). Para este 
concerto Fernando se apresenta juntamente com GRUPU 
- Grupo de Percussão da UNICAMP, integrado por Maria 
Fernanda Ribeiro e Rafael Peregrino.

aSSinatura diSPoníVeL

Da esquerda 
para a direita
Regente: 
Ricardo 
Bologna
Solista: 
Karin 
Fernandes, 
piano
Fernando 
Hashimoto, 
percussão
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24.ago
sáb 21H
ensaio aberto
CDI-USP no dia 
23/08 às 12H30

SILVIO FERRAZ (1959)
Tríptico da Passagem 
(2005) 

JOHANNES BRAHMS 
(1833-1897)
Concerto para Violino e 
Orquestra em Ré Maior 
Op.77 (1878) (cadência 
de Silvio Ferraz) 

FELIX MENDELSSOHN 
(1809-1847)
Sinfonia Nº 3 em Lá 
Menor Op.56 “Escocesa” 
(1841) 

* Programação sujeita a 
alterações

PrograMação SaLa São PauLo

Nicolas Pasquet, regente
Nicolás Pasquet estudou violino e regência orquestral 
na Academia Estadual de Música, em Montevidéu 
(Uruguai), e concluiu os cursos em Stuttgart e Nuremberg 
na Alemanha. Atuou, no início de sua carreira, como 
regente convidado de várias orquestras sinfônicas e
de câmara no Uruguai. Nesta época conquistou 
diversos prêmios. Foi maestro principal da Filarmônica 
Universitária de Tübingen (1984-1993), regente 
principal da Sinfônica de Pécs na Hungria (1993-
1996), gravou as Symphonic Works, do compositor 
húngaro Lázlo Lajtha, sendo homenageado depois 
com os prêmios Béla Bartók/Ditta Pásztory e Lázlo-
Lajtha. De 1996 a 2001, foi regente principal da 
Filarmônica de Neubrandenburg. Em 2001 e 2002 foi 
regente principal na Coburg State Theater Orchestra. 
Possui vários discos com os selos Naxos, Marco Polo 
e Beyer. Foi professor na Meistersinger-Conservatory, 
em Nuremberg, e desde 1994 leciona na Faculdade 
Superior de Música Franz Liszt, em Weimar. 
Além de regente, Pasquet realiza um trabalho artístico-
pedagógico com várias orquestras jovens, como: 
Sinfônica Jovem do Estado de Hesse, Orquestra de 
Câmera do Castelo Belvedere Weimar, Orquestra 
Jovem do Estado de Baden-Württemberg e Orquestra
Regional Jovem de Baden-Württemberg. Foi regente 
principal da Orquestra Jovem de Câmara do Sudeste 
Asiático, que recebe jovens músicos de diferentes 
países, tendo como alicerce a Universidade de 
Mahidol, na Tailândia. 
Além disso, trabalhou com a Youth Symphonic 
Orchestra of Central America and Caribbean (OJCA). 
Atualmente é diretor chefe da Sinfônica Jovem do 
Estado de Hesse na Alemanha.

Nicolas Koeckert, violino
Alemão-brasileiro, Nicolas Koeckert recebeu o 
Primeiro Prêmio e o Prêmio Especial na Competição 
Internacional de Novosibirsk na Rússia. Em 2002, 
Nicolas Koeckert foi o primeiro alemão a ser premiado 
na Competição Internacional Tchaikovsky em Moscou. 

aSSinatura diSPoníVeL

Foi premiado também no Concurso Internacional 
de Montreal e obteve o segundo lugar no Concurso 
Internacional de São Petersburgo.
Apresentou-se com Lawrence Foster, Sir Colin Davis, 
Jonathan Nott, Asher Fisch, Justus Franz, Ira Levin e 
com as sinfônicas de Montreal, Bamberg, Nacional 
Russa, da Rádio Bávara, Zagreb, Brasília, OSESP e 
orquestra de câmara de Munique entre outras. Suas
gravações foram eleitas duas vezes como “CD do 
mês” na “The Strad Magazine (2005)” e na Naxos 
Alemanha (2004).
Em 2008 gravou CD para Naxos com o Concerto para 
Violino e a Rapsódia Concertante de Khatchaturian, 
com a Royal Philharmonic Orchestra sob regência de 
José Serebrier, e CD com gravação ao vivo, com obras 
de Ernest Chausson, Paul Dukas, Jaques Offenbach e
Camille Saint-Saens, com a Deutsche Radio Philharmonie 
Saarbrücken Orchester sob regência de Christoph 
Poppen.

Regente: 
Nicolas 
Pasquet

Solista:
Nicolas 
Koeckert, 
violino
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Ligia Amadio, 
regente
Ligia Amadio é uma das mais 
destacadas regentes brasileiras 
da atualidade. Notabilizou-se 
internacionalmente por sua 
reconhecida exigência artística, 
seu carisma e suas vibrantes 
performances. Atuou como 

regente titular e diretora artística da Orquestra 
Sinfônica Nacional (1996 a 2009), da Orquestra 
Sinfônica da Universidade Nacional de Cuyo, em 
Mendoza, Argentina (2000 a 2003), da Orquestra 
Sinfônica Municipal de Campinas (2009), da OSUSP 
(2009 a 2011), da Orquestra Filarmônica de Mendoza 
(2010 a 2014), da Orquestra Filarmônica de Bogotá 
(2014) e, desde 2017, da Orquestra Filarmônica de 
Montevidéu, sendo a primeira mulher a ocupar um 
cargo dessa envergadura no Uruguai. Foi premiada 
por sua atuação em todas as orquestras em que foi 
titular. Por seu trabalho à frente da OSUSP, Ligia 
Amadio foi indicada para o prêmio Carlos Gomes em 
duas categorias, em 2011. Em 2012, foi premiada na 
categoria “Regente”, “pelo excelente trabalho com a 
OSUSP”. Sua discografia reúne 11 CDs e 5 DVDs. No 
Brasil tem sido convidada para atuar à frente das 
mais importantes orquestras e entre as inúmeras 
orquestras que dirigiu em outros países, deve-se 
mencionar, entre outras: Arpeggione Städtisches 
Kammerorchester, Ensemble Contrechamps, Filarmónica 
de Bogotá, Iceland Symphony Orchestra, Israel 
Chamber Orchestra, Jerusalém Symphony Orchestra, 
Lebanese Philharmonic Orchestra, Netherlands Radio 
Symphony Orchestra, Orquesta Filarmónica de Buenos 
Aires, Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Tokyo 
City Philharmonic Orchestra.

Hércules Gomes, piano
Hercules Gomes é considerado um dos mais repre-
sentativos pianistas brasileiros da atualidade e se 
destaca por suas habilidades técnicas e também 
pela escolha de seu expressivo repertório. Vencedor 

28.set
sáb 21H
ensaio aberto
CDI-USP no dia 
27/09 às 12H30

IGOR STRAVINSKY 
(1882-1971)
Rag-time para 11 instru-
mentos (1918)
AARON COPLAND  
(1900-1990)
Appalachian Spring: 
Suite (1944)
LEONARD BERNSTEIN 
(1918-1990)
On the town: Three 
dance episodes (1945)
CÉSAR GUERRA-PEIXE 
(1914-1993)
Suíte Sinfônica Nº 2 
“Pernambucana” (1955) 

RADAMÉS GNATTALI 
(1906-1988)
Concerto Carioca Nº 2  
para Piano, Contrabaixo 
e Bateria (1964) 

* Programação sujeita a 
alterações
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dos prêmios MIMO Instrumental e Nabor Pires de 
Camargo, tem se apresentado em importantes festi-
vais no Brasil e no exterior. Como solista já atuou 
com orquestras como a Sinfônica de Campinas e a 
Jerusalem Symphony Orchestra. Em 2013 lançou 
“Pianismo” e em 2018 “No tempo da Chiquinha”.

Danilo Penteado, contrabaixo
Multi-instrumentista, Danilo Penteado vem se 
destacando na cena musical de paulista pela habilidade 
de transitar entre diferentes gêneros e linguagens 
artísticas. Da música pop à música de concerto, da 
marchinha de carnaval ao choro, das trilhas de teatro 
aos ritmos africanos da Orquestra Mundana Refugi, 
sua música encontra espaço para se manifestar 
livremente em apresentações pelo Brasil e no exterior.  
Em 2019 lançou seu primeiro CD autoral de canções 
com parcerias com Gilberto Gil, Luiz Tatit, Rômulo 
Fróes, entre outros.

Lucas Casacio, bateria
Destacado músico de sua geração, Lucas Casacio 
foi o primeiro baterista a gravar a série integral dos 
Concertos Cariocas de Radamés Gnattali, repertório em 
que a bateria aparece pela primeira vez, na história da 
música brasileira, entre os solistas de uma orquestra
sinfônica. Tem atuado em importantes festivais de 
música no Brasil e exterior. Em 2014, lançou seu primeiro 
álbum autoral o CD “Entre Outras Coisas”. Lucas Casacio 
é doutor em música e professor titular da Universidade 
Federal da Integração Latino-Americana (Unila).

aSSinatura diSPoníVeL

Da esquerda 
para a direita
Solistas: 
Lucas Casa-
cio, bateria
Hércules Go-
mes, piano
Danilo 
Penteado, 
contrabaixo
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Laurent Gay, regente
Laurent Gay é professor de regência na Haute Ecole 
de Musique de Geneva, e tem conduzido um grande 
número de concertos na Europa, Ásia, América do Sul, 
dominando um vasto repertório. Seu compromisso 
com a música contemporânea levou-o a dirigir por 
volta de 30 estreias. Mr Gay também produziu e 
dirigiu diversas gravações com a Orchestre du Festival 
Amadeus, Ensemble Contrechamps e a Orchestre de 
Chambre de Lausanne. 
Regularmente colabora com diversas orquestras na 
Europa, Dinamarca, Coreia do Sul e Brasil, atuando 
também no campo operático, tendo conduzido 
diversas produções líricas, notadamente com a Ópera 
de Lausanne, a Ópera National de Lyon e a Ópera 
Royal de Versailles.
É sempre convidado para participar de bancas de 
concursos de regência internacionais, mostrando-se 
interessado e bastante envolvido e compromissado 
com atividades didáticas. É professor bastante 
reconhecido, tendo diversos alunos que desenvolvem 
carreira internacional. Ministrou master classes 
e colaborou com instituições em diversos países 
da Europa, Conservatório de Shanghai e NEOJIBA, 
Salvador/Brasil.

Sasha Rozhdestvensky, violino
Sasha Rozhdestvensky estudou no Conservatório de 
Moscou, no Conservatório de Paris e no Royal College 
of Music, em Londres com Dr Felix Andrievsky, Zinaida 
Gilels, Maya Glezarova e Gérard Poulet.
Apresenta-se sob regência de importantes maestros 
frente a orquestras renomadas, participa de festivais 
famosos e toca em salas famosas sempre obtendo 
grande sucesso.
Fez diversas gravações para selo Thesis et Chandos, 
com destaque para obra Concerto Grosso n.o 6 de 
Alfred Schnittke com a Royal Stockholm Philharmonic. 
Recentemente gravou o Concerto para Violino n.o 1 de 
Dimitri Shostakovich e o Concerto pour Violon de Alexander 
Glazunov sob regência de Gennady Rozhdestvensky 

12.out
sáb 21H
ensaio aberto
CDI-USP no dia 
11/10 às 12H30

FELIX MENDELSSOHN 
(1809-1847)
Abertura As Hébridas 
Op.26 (1830) 

MAX BRUCH 
(1838-1920)
Concerto para Violino 

ROBERT SCHUMANN 
(1810-1856)
Sinfonia Nº 4 em Ré 
Menor Op.120 (1841)

* Programação sujeita a 
alterações

PrograMação SaLa São PauLo

com a State Symphony Capella da Rússia.
Sasha dedica-se a música contemporânea e à música 
tradicional da América Latina. 
Apresenta-se com instrumentos notáveis como um  
Guarneri del Gesù e mais recentemente com um 
Stradivarius, cedido pela Sociedade Stradivarius de 
onde tornou-se, recentemente, embaixador. 
Leciona na Haute École de Musique de Genève 
desde 2013.

aSSinatura diSPoníVeL

Regente:
Laurent 
Gay

Solista:
Sasha Rozh-
destvensky, 
violino
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Catherine Larsen-Maguire,
regente
Catherine Larsen-Maguire nasceu em Manchester 
e mora atualmente em Berlim. Após 10 anos como 
fagotista principal na Komische Oper Berlin, começou 
a atuar dirigindo concertos e performances operísticas 
e a partir de 2012 passa a dedicar-se exclusivamente 
à regência.
Seu repertório estende-se do barroco ao século XXI, 
tendo especial interesse pelo repertório contemporâneo 
já tendo dirigido estreias de obras diversas.
Os pontos altos de 2017/2018 incluem sua estreia frente 
a importantes orquestras, tais como: Deutschland 
Kammerorchester Berlin, Slovenian Radio Orchestra, 
Klangforum Wien, OFUNAM no México, Yun Ensemble 
na Coreia do Sul e o Buzzards Bay Festival em 
Massachusetts e o retorno ao Sunflower Music 
Festival no Kansas.
Projetos futuros incluem concertos com a Slovenian 
Radio Orchestra, cursos frente a National Youth 
Orchestra  da Escócia, um festival de música 
contemporânea com a Ensemble United Berlin e 
concertos nos México, Espanha, China e Los Angeles.

Nahim Marum, piano
Nahim Marun é um dos principais representantes da 
tradição de pianistas brasileiros. Estudou com Isabel 
Mourão no Brasil, prosseguindo nos EUA com Grant 
Johannesen. Procurando sempre um embasamento 
musicológico da interpretação pianística, estudou 
composição, harmonia, contraponto e análise com 
Koellreutter no Brasil e posteriormente análise com 
Carl Schachter nos EUA e musicologia com Danièle 
Pistone na França. 
Concluiu o Mestrado em NY no The Mannes College of 
Music  e o Pós-Doutorado em Paris na Université Paris-
Sorbonne. É professor-doutor na UNESP, campus de 
São Paulo, possui diversos livros publicados e ministrou 
aulas, concertos e recitais no Brasil, Uruguai, Colômbia, 
França, Itália e Estados Unidos. Iniciou sua carreira 
profissional como solista de orquestra aos dezoito anos. 

02.nov
sáb 21H
ensaio aberto
CDI-USP no dia 
01/11 às 12H30

SILVIA DE LUCCA (1960)
Em Memória (1993) 

SERGEI RACHMANI-
NOFF (1873-1943)
Concerto para Piano Nº 
2 em Dó Menor Op.18 
(1900)  

CLÁUDIO SANTORO 
(1919-1989)  
Sinfonia Nº 12  (Estréia 
Mundial)   

* Programação sujeita a 
alterações

PrograMação SaLa São PauLo

Após completar sua formação no exterior, foi 
premiado “Melhor Solista do Ano” pela APCA. Em 
2016 recebeu o Prêmio Pró-Ação Cultural da Secretaria 
de Cultura do Estado de São Paulo para gravar o 
CD “Miniaturas de Oswald”, com obras de Henrique 
Oswald. Suas gravações receberam o “Diapason d’Or”, 
o Prêmio Bravo! de Cultura e foram selecionadas entre 
as “Melhores do Ano” pela Iberian and Latin Music 
Society de Londres (Ray Picot) e muito recomendadas 
pela revista American Record Guide: “interpretações 
absolutamente soberbas” Mark Lehmann.

aSSinatura diSPoníVeL

Regente: 
Catherine 
Larsen 
Maguire

Solista: 
Nahim Ma-
rum, piano
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14.dez
sáb 21H
ensaio aberto
CDI-USP no dia 
13/12 às 12H30

MAURICE RAVEL 
(1875-1937)
Pavane pour une Infan-
te Défunte (1899) 

GABRIEL FAURÉ 
(1845-1924)
Pavane Op.50 (1887) 

GABRIEL FAURÉ 
(1845-1924)
Cantique de Jean Raci-
ne Op.11 (1865)  

ALEXANDER BORODIN 
(1833-1887)
Danças Polovitzianas 
com Coro (de ‘Prince 
Igor’) (1890) 

MODEST MUSSORGSKY 
(1839-1881)
Quadros de uma Expo-
sição (1874) (orquestra-
ção: Maurice Ravel)

* Programação sujeita a 
alterações

PrograMação SaLa São PauLo

Gil Jardim, regente
Gil Jardim é professor do Departamento de Música da 
ECA-USP desde 1986 dando aulas de regência orquestral. 
Dirigiu essa escola entre 2006 e 2009, quando criou 
e produziu os Festivais Internacionais Ex Toto Corde, 
Percussivo USP 2008 e os Festivais Internacionais de 
Violão Leo Brower, (2008, 2009, 2011 e 2013).
Desde 2001 é Diretor Artístico da Orquestra de 
Câmara da ECA-USP, grupo que se renova a cada 
ano e pelo qual aproximadamente 750 bolsistas já 
passaram. Ao longo desse tempo imprimiu qualidade, 
arrojo e modernidade à OCAM, colocando-a na cena 
musical brasileira e como um importante laboratório 
profissionalizante da USP.
É autor do livro O estilo antropofágico de Heitor Villa-
Lobos e do CD Villa-Lobos em Paris, agraciado com o 
Prime de Cultura da Revista Bravo e com o prêmio 
Diapason D’Or.
Sua versatilidade lhe permite desenvolver trabalhos 
relevantes tanto com a música erudita quanto com a 
música popular brasileira, com a dança e com a música 
de concerto junto a nomes como Leo Brower, Gunther 
Schuller, Egberto Gismonti, John McLauglin, Branford 
Marsalis, Gianluca Littera, Milton Nascimento, Naná 
Vasconcelos, Gilberto Gil, César Camargo Mariano, 
Duo Assad e tantos outros.

Coro de Câmara Comunicantus 
O Coro de Câmara Comunicantus busca forne-
cer aos estudantes um aprimoramento nas práticas 
corais. Criado em 2013 por seu diretor artístico Marco 
Antonio da Silva Ramos, é formado por bolsistas de 
graduação (Programa Unificado de Bolsas da USP). 
Tem desenvolvido importantes programas no reper-
tório camerístico e recebido regentes internacio-
nais como Philipp Amelung (Alemanha), Lilla Gábor 
(Hungria), Geoffrey Webber, Lee Ward (Reino Unido) 
e Fokko Oldenhuis (Holanda). 
Um dos objetivos artísticos principais é o repertório 
brasileiro. Atua  como  base de pesquisa, ensino de 
graduação e pós-graduação. 
Marco Antonio da Silva Ramos é Professor Titular 

aSSinatura diSPoníVeL

em Regência Coral no Departamento de Música da 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo, onde coordena o COMUNICANTUS - Labo-
ratório Coral e o Curso de Regência.  É orientador 
do PPGMUSICA em Performance em Regência Coral 
e Questões Interpretativas. Diretor do CORALUSP 
desde abril de 2018. Sua carreira como regente coral 
inclui larga atuação como artista, professor e confe-
rencista, no Brasil, Américas e Europa. Susana Cecilia 
Igayara-Souza é professora de Repertório Coral e 
de Práticas Corais na Universidade de São Paulo e 
orientadora na pós-graduação em Música. É líder do 
GEPEMAC e coordenadora adjunta do Comunican-
tus: laboratório coral. É autora de trabalhos sobre 
canto coral, música brasileira e história da educação 
musical. Coordena projetos de edição de partituras e 
tem atuado como curadora de repertório.

Regente: Gil 
Jardim

Coral:
Coro de Câ-
mara Comu-
nicantus 
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PrograMação SaLa São PauLo aSSinatura diSPoníVeL

CORALUSP
Coral da Universidade de São Paulo
CORALUSP vem se apresentando com um variado 
repertório que combina nomes da música brasileira 
e mundial. É detentor de 5 premiações da Associação 
Paulista de Críticos de Artes - APCA, tendo conquistado 
a opinião crítica e o reconhecimento do público por 
seu repertório e execução de espetáculos.
Fundado em 1967 pelo maestro Benito Juarez e José 
Luiz Visconti, o coral era formado por alunos das 
unidades da Escola Politécnica e da Faculdade de 
Enfermagem. No mesmo ano, o Coral Universitário Poli-
Enfermagem passou a se chamar Coral Universidade 
de São Paulo – CORALUSP. Em 1971 se incorporou à 
Reitoria da Universidade de São Paulo.
Em atividade constante desde sua fundação, hoje é 
formado por 15 coros, 7 regentes, 6 orientadores de técnica 
vocal e por volta de 560 coralistas, que se apresentam 
para públicos variados dentro e fora da Universidade.

O CORALUSP construiu uma trajetória que possui 
reconhecimento nacional e internacional, contando 
com apresentações nos Estados Unidos da América, 
África, Europa e Argentina em seu currículo.
Faz parte do quadro da Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária  da Universidade de São Paulo 
– PRCEU/USP e foi contemplado por programas 
internacionais como o Programa de Intercâmbio 
e Atividades de Cultura e Extensão da PRCEU/USP, 
levando ritmos brasileiros ao Berklee College of Music, 
em Boston, à Pontifícia Universidad Javeriana de 
Bogotá, na Colômbia, e à École Nationale de Musique, 
em Villeurbanne, na França.
Recentemente, em junho de 2017, o CORALUSP 
recebeu o prêmio Colar Guilherme de Almeida da 
Câmara Municipal de São Paulo.



3130

A série MÚSICA NA BBM é um projeto 
realizado pela Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin - BBM, que 
ocorre mensalmente na Sala de 
Música Villa-Lobos do complexo 
BBM. Visando difundir a música 
camerística para o público interno e 
externo à Universidade de São Paulo, 
este é um projeto que se perpetua 
ao longo dos anos, consolidando-se 
e ganhando um público cada vez 
maior, que demonstra-se empenhado 
em compartilhar as iniciativas 
culturais da Universidade de São 
Paulo. Os repertórios variados e 
consagrados no âmbito da música 
de câmara e as pequenas formações, 
que compreendem quartetos de 
cordas, trios de sopros e outras 
formações, integram a Série Música 
na BBM, que por sua vez promete 
uma programação para 2019 ainda 
mais estimulante.

12H30 às 
sextas na BBM

15.mar | 26.abr | 
31.mai 28.jun | 
16.ago | 20.set
25.out | 29.nov 

Gratuito

Datas a definir

O 50° FESTIVAL DE INVERNO DE 
CAMPOS DO JORDÃO, trata-se de 
uma intensa programação pedagógica 
e artística, com apresentações nos 
palcos da cidade de Campos do 
Jordão e na capital paulista (Sala 
São Paulo e Sala do Coro). Maior 
evento de música clássica do país, 
o Festival traz ao público mais 
de 80 concertos sinfônicos e de 
câmara – a maioria gratuitos –, 
com a participação de prestigiados 
artistas nacionais e internacionais. 
A OSUSP integra a programação 
do Festival, apresentando-se na 
Sala São Paulo  e no auditório 
Cláudio Santoro, em Campos do 
Jordão. Para mais informações e 
aquisição de ingressos, acesse: www.
festivalcamposdojordao.org.br. 

Programação 
Música na BBM -

Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin

Programação 
Festival de Inverno

de Campos do Jordão
realização: Fundação oSeSP, governo do estado de São 

Paulo, Secretaria da Cultura, Ministério da Cultura 
e governo Federal, ordem e Progresso
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14.set, sábado
Anfiteatro Camargo Guarnieri
Cidade Universitária

05.out, sábado
Anfiteatro Camargo Guarnieri
Cidade Universitária

09.nov, sábado
Anfiteatro Camargo Guarnieri
Cidade Universitária

A oportunidade de tocar sem maes-
tro, conduzida pelo envolvimento de 
todos é uma proposta que propicia 
a OSUSP alegria e a responsabilida-
de de fazer música com autonomia e 
voz ativa. E assim, em 2019 a OSUSP 
seguirá a sua grande aventura  de 
não ter um maestro titular, mas de 
contar com a cooperação e o poder 
do coletivo, na série OSUSP 
pela OSUSP. Maestros especiais 
estarão presentes em outros 
momentos!
A atuação de uma orquestra 
universitária profissional tem 
desafios muito amplos, para os quais 
a coesão do corpo artístico se faz 
absolutamente necessária. Assim 
sendo, o resgate desta prática pré - 
romântica é decorrência natural da 
diretriz artística escolhida. OSUSP 
pela OSUSP 2019 com Mozart e Bach!

A OSUSP tem no seu corpo de 
instrumentistas, músicos que atuam 
em múltiplos estilos. Decorrente 
desta particularidade e do maior 
envolvimento dos próprios músicos 
na montagem da temporada 2019, 
surgiu, com curadoria do “multi 
músico” Newton Carneiro a série 
batizada de OSUSP +POP, que 
usa a linguagem popular inserida 
no universo sinfônico. São dois 
os convidados de 2019: o Trio 
Quintessência com participação 
do violoncelista António Lauro Del 
Claro e a pianista Heloísa Fernandes. 
Momentos de descontração reple-
tos de desafios!!

05.abr, sexta
Local a definir

10.ago, sábado
Anfiteatro Camargo Guarnieri

Programação 
OSUSP +POP

Programação 
OSUSP pela OSUSP
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A SÉRIE CONCERTOS MATINAIS é uma iniciativa da Orquestra Sinfônica do Estado 
de São Paulo em parceria com outras orquestras, dentre elas a Orquestra Sinfônica 
da Universidade de São Paulo, que tem por objetivo oferecer à sociedade concertos 
matinais, aos domingos, na consagrada Sala São Paulo. Trata-se de concertos 
gratuitos, com ingressos disponibilizados na semana e no dia da apresentação, 
podendo ser retirados na bilheteria do 1º subsolo da Sala São Paulo.

11H00 na
Sala São Paulo

24.fev, domingo
13.out, domingo

Gratuito

Programação 
Concerto Matinal 

Sala São Paulo
realização: Fundação oSeSP, governo
do estado de São Paulo, Secretaria da 

Cultura, Ministério da Cultura e governo 
Federal, ordem e Progresso

Ingressos e Assinaturas 
Série São Paulo

Período de renovação 
de assinaturas

Assinatura 
Anual
10 concertos

R$ 450,00
R$ 450,00
R$ 360,00
R$ 360,00
R$ 270,00
R$ 270,00

Não disponível

Não disponívelNão disponível

Assinatura 
1º semestre
5 concertos

R$ 240,00
R$ 240,00
R$ 190,00
R$ 190,00
R$ 145,00
R$ 145,00

Assinatura 
2º semestre
5 concertos

R$ 240,00
R$ 240,00
R$ 190,00
R$ 190,00
R$ 145,00
R$ 145,00

Ingresso
Avulsos

Balcão Mezanino..................
Camarote Mezanino............
Plateia Central......................
Plateia Elevada.....................
Camarote Superior..............
Balcão Superior...................
Coro.......................................

Balcão Mezanino..................
Camarote Mezanino............
Plateia Central......................
Plateia Elevada.....................
Camarote Superior..............
Balcão Superior....................
Coro.................................

Balcão Mezanino..................
Camarote Mezanino............
Plateia Central......................
Plateia Elevada.....................
Camarote Superior..............
Balcão Superior....................
Coro.................................

Balcão Mezanino..................
Camarote Mezanino............
Plateia Central......................
Plateia Elevada.....................
Camarote Superior..............
Balcão Superior....................
Coro.................................

R$   50,00 
R$   50,00 
R$   40,00 
R$   40,00 
R$   30,00 
R$   30,00 
R$   35,00

RENOVAÇÃO: de 30 de janeiro a 06 de fevereiro de 2019, das 12h às 16h, na Av. 
Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 310 - Bloco A - Terceiro andar - Cidade Universitária 
- São Paulo | SP - CEP 05508-020 ou através do e-mail sinfonica.finan@usp.br.
NOVAS ASSINATURAS: a partir do dia 13 de fevereiro de 2019, na Av. Prof. Lúcio 
Martins Rodrigues, 310 - Bloco A - Terceiro andar - Cidade Universitária - São Paulo 
| SP - CEP 05508-020.
Assinaturas e/ou ingressos avulsos também podem ser adquiridos através do e-mail 
sinfonica.finan@usp.br.
Funcionários da USP, aposentados, estudantes e docentes têm direito ao desconto de 
50%, mediante apresentação de documento comprovatório. Os descontos não são 
cumulativos. Ex-alunos cadastrados no sistema Alumni tem direito a 20% desconto 
na assinatura anual, 15% na assinatura semestral e 10% no ingresso avulso. OBS: 
é necessário comprovar a inscrição no sistema Alumni.
Classificação etária recomendada: a partir de 7 anos.
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Complexo Cultural Júlio Prestes - Sala São Paulo

Mapa de 
assentos

UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO

REITOR
Prof. Dr. Vahan Agopyan

VICE-REITOR
Prof. Dr. Antonio Carlos 
Hernandes

PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO
Prof. Dr. Edmund Chada Baracat

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO 
Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti 
Junior

PRÓ-REITORA DE CULTURA E
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Profa. Dra. Maria Aparecida
de Andrade Moreira Machado

PRÓ-REITOR DE PESQUISA
Prof. Dr. Sylvio Roberto
Accioly Canuto

PRÓ-REITORA ADJUNTA DE 
CULTURA E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA
Margarida Maria Krohling 
Kunsch

ORQUESTRA SINFÔNICA 
DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO

DIRETOR
Prof. Dr. Fábio Cury

VICE-DIRETORA
Mayra Moraes

ASSISTENTE DE DIREÇÃO
Sandra Alonso Caixeta

COPISTA E ARQUIVISTA
MUSICAL
Adail Fernandes

TÉCNICOS PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Ana Clara Fonseca
Renata Martins Sayegh

INSPETOR
Fábio Barbosa

AUXILIAR DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Fábio Barbosa dos Santos

MONTADORES
Aloisio Pessoa de Araújo
Jorge Luiz Milano Macedo 
Marcela Fernandes de Castro

ESTAGIÁRIOS
Everton Augusto da Silva Costa

PEÇAS GRÁFICAS TEMPORADA 
2019 - ARTE E PROJETO GRÁFICO
Cinthia Harumi Aquinaga

MÚSICOS EFETIVOS

VIOLINOS I
Cláudio Micheletti | Spalla
Simplício Soares | Concertino
Alexandre Cunha
Daniel Moreira 
Karen Hanai 
Pedro Juliano Delarole 
Ricardo Takahashi

VIOLINOS II
Nelson Rios | Chefe de Naipe
Mayra Lima | Assistente
Ana Lúcia Danilovic 
João Antônio Nogueira 
Madoka Ikeya 

VIOLAS
Estela Ortiz | Chefe de Naipe
Gabriel Marin | Assistente
Daniel Pires
Denise Fukuda
Everton de Souza 
Newton Carneiro

VIOLONCELOS
Julio Ortiz | Chefe de Naipe
Sergio Freitas | Assistente
Eduardo Bello 
Iberê Siqueira
Vana Bock

CONTRABAIXOS
Alexandre Miranda | Chefe de 
Naipe
Clovis Camargo | Assistente

FLAUTAS
Renato Kimachi
Paula Vastano Manso

OBOÉS
Matheus Minczuk
Gizele Guimarães Sales Cardoso

CLARINETAS
Tiago Garcia
Eduardo Stéfano Napolitano

FAGOTES
José Eduardo Flores
Mariana Bergsten

TROMPETES
Amarildo Nascimento 
Luciano Melo

TROMBONES
Carlos Freitas
Émerson Teixeira

TÍMPANOS
Leopoldo Prado

ENDEREÇOS

SALA SÃO PAULO 
Praça Júlio Prestes, 16 - Campos 
Elíseos - São Paulo | SP - CEP 
01218-020

CENTRO DE DIFUSÃO 
INTERNACIONAL DA 
USP - CDI
Av. Prof. Lúcio Martins 
Rodrigues, 310 - Bloco A - Cidade 
Universitária - São  Paulo | SP - 
CEP 05508-020

ANFITEATRO CAMARGO 
GUARNIERI
R. do Anfi teatro, 109 - Cidade 
Universitária - São Paulo - SP -
CEP 05508-060

BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E 
JOSÉ MINDLIN - BBM
Rua da Biblioteca, s/n - Cidade 
Universitária - São Paulo | SP - 
CEP 05508-050

AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO 
Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 
1880 - Alto do Boa Vista - 
Campos do Jordão | SP - 
CEP 12460-000

CONTATO OSUSP 

Av. Prof. Lúcio Martins 
Rodrigues, 310 - Bloco A -
Terceiro andar - Cidade 
Universitária - São Paulo | SP 
CEP 05508-020
Tel 11 3091 3000 
sinfonica@usp.br
www.usp.br/osusp

Expediente




