
 
 
 
49º FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO | 30 JUNHO A 29 JULHO 2018 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
Ao longo de todo o mês de julho, o Festival de Inverno de Campos do Jordão – já há quase 50 anos –, 
recebe jovens instrumentistas brasileiros e estrangeiros, entre 14 e 30 de idade, para uma imersão no 
universo da música de concerto. Os estudantes assistem aulas e participam de masterclasses e ensaios, 
além de se apresentarem em concertos sinfônicos e de câmara, tanto nos palcos de Campos do Jordão, 
quanto na Sala São Paulo. 
 
Nessa edição, das 198 bolsas de estudo oferecidas, 127 são integrais e 71 parciais, conforme a classificação 
dos estudantes. Os alunos com bolsa integral contam com hospedagem, transporte e alimentação totalmente 
subsidiados pelo evento. 
 
Além dos brasileiros, participam alunos da Argentina, Chile, Peru, Venezuela, Reino Unido, Polônia, 
República Tcheca, Alemanha, Colômbia, Equador, Honduras e México. Dos estados brasileiros, os paulistas 
são a maioria, seguidos por bolsistas do Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pará, Espírito Santo, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Alagoas, Amazonas, Distrito Federal e Pernambuco. 
  
Mais uma vez, como no 48ª Festival, nesse ano, os candidatos com melhor classificação também terão a 
oportunidade de tocar lado a lado dos instrumentistas da Osesp, regidos por Marin Alsop. Os jovens 
músicos subirão ao palco do Auditório Claudio Santoro, no segundo fim de semana do Festival, para 
interpretarem duas obras de fôlego: a Sinfonia nº 2 – Dos Orixás: Suíte, de Almeida Prado (org. Carlos 
Eduardo Moreno), e a Sinfonia Alpina, de Richard Strauss. Assim, eles terão a oportunidade de vivenciar a 
experiência ímpar de preparar um programa de Temporada de uma grande orquestra profissional. 
 
 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 
  
O núcleo pedagógico do Festival, concentrado na Sala São Paulo desde 2015, permite aos bolsistas usufruir 
de toda a estrutura da sede da Osesp para a realização de aulas, masterclasses e ensaios. As atividades 
estão distribuídas ao longo de quatro semanas: 
  
02 a 08 de julho: 
- Regência Orquestral: ministrado por Marin Alsop, esse módulo é destinado a seis bolsistas de regência 
selecionados (repertório: Sinfonia Alpina, de Richard Strauss). 
  
08 a 15 de julho: 
- Orquestra do Festival: regência de Sian Edwards. 
- Camerata do Festival: coordenação de Sian Edwards e direção dos alunos da classe de regência. 
  
15 a 22 de julho: 
- Grupo de Música Antiga do Festival: o núcleo é dirigido por Luís Otávio Santos (EMESP). 
- Camerata do Festival: direção de Lavard Skou Larsen. 
  
22 a 29 de julho: 
- Orquestra do Festival: regência de Pedro Neves. 



 
ORQUESTRA DO FESTIVAL 
 
A Orquestra do Festival, formada por até 120 bolsistas, é o grande destaque do evento, apresentando dois 
programas diferentes, com dois concertos cada, um na cidade de São Paulo e outro em Campos do Jordão, 
e será regida por Sian Edwards e Pedro Neves, além de ter como solista convidado o pianista Arnaldo 
Cohen.  
 
O primeiro programa acontece nos dias 13/07 (sex, 20h30, Sala São Paulo) e 14/07 (sáb, 14/07, 20h30, 
Auditório Claudio Santoro) e será comandado pela britânica Sian Edwards (chefe do curso de regência da 
Royal Academy de Londres, que esteve no Festival em 2015), tendo como solista convidado o pianista 
Arnaldo Cohen, que comemora seu aniversário de 70 anos, tocando o Concerto para Piano Nº 3 em dó 
menor, Op. 37, de Beethoven. No repertório, ainda, as obras Passacaglia para o Novo Milênio, de Edino 
Krieger, e Variações Enigma, Op. 36, de Edward Elgar.  
 
O segundo será nos dias 28/07 (sáb, 20h30, Auditório Claudio Santoro) e 29/07 (dom, 11h, Sala São Paulo), 
sob a batuta do português Pedro Neves (regente titular da Orquestra Clássica de Espinho e maestro 
convidado da Orquestra Gulbenkian; esteve à frente da Osesp em 2017), apresentando um repertório 
audacioso e desafiador para os bolsistas, que inclui o Concerto para Orquestra, de Witold Lutoslawski, e 
os Choros Nº 6, de Heitor Villa-Lobos.  
 
No domingo, 29/07, na Sala São Paulo, será realizada a cerimônia de encerramento acadêmico do 
Festival, com a premiação dos melhores bolsistas dessa edição. 
 
 
CAMERATA DO FESTIVAL 
 
Formada por até 50 bolsistas parciais, a Camerata do Festival se apresenta em dois programas. O primeiro, 
com supervisão de Sian Edwards, acontece no dia 14/07 (sáb, 16h30, Praça do Capivari), tendo à frente 
os bolsistas de regência. No repertório, Fidelio: Abertura, Op.72c, de Beethoven; Manfred, Op.115: 
Abertura, de Schumann; Nas Estepes da Ásia Central, de Borodin; e Concerto para Fagote em Si bemol 
maior, KV 191, de Mozart, com participação da fagotista Sandra Ribeiro como solista (Menção Honrosa no 
48º Festival). 
 
O segundo, com dois concertos, tem regência de Lavard Skou Larsen (professor de violino na Academia de 
Música Mozarteum, Salzburg; regente do Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein e do Georgisches 
Kammerorchester Ingolstad), e participação de quatro dos mais renomados instrumentistas de sopro da 
atualidade – Washington Barella (oboé), Mark van de Wiel (clarinete), Katy Wooley (trompa) e Afonso 
Venturieri (fagote) –, todos professores dessa edição do Festival. As apresentações acontecem nos dias 
21/07 (sáb, 20h30, Auditório Claudio Santoro) e 22/07 (dom, 11h, Sala São Paulo), incluindo no repertório 
duas obras de Mozart – La Clemenza di Tito, KV 621: Abertura e Sinfonia Concertante em Mi bemol maior, 
KV 297b –, e uma de Haydn – Sinfonia nº 102 em Si bemol maior. 
 
 
GRUPO DE MÚSICA ANTIGA DO FESTIVAL 
 
Criado no Festival de 2016, o Grupo de Música Antiga do Festival continua nessa edição sob a direção de 
Luís Otávio Santos (violinista, diretor artístico do Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e 
Música Antiga de Juiz de Fora; fundador e coordenador do Núcleo de Música Antiga da EMESP). 
 
O grupo faz dois concertos, um no dia 21/07 (sáb, 16h30, Sala São Paulo) e outra no dia 22/07 (dom, 16h30, 
Auditório Claudio Santoro), com a participação do Coro Acadêmico da Osesp (regência: Marcos Thadeu), 
interpretando as obras Miserere em dó menor, ZWV 57, de Jan Dismas Zelenka, e Magnificat em Ré maior, 
BWV 243, de J.S. Bach. 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROFESSORES EM DESTAQUE 
 
 

 
 
Arnaldo Cohen (Brasil): o consagrado pianista comemora 70 anos ministrando aulas para os bolsistas de 
piano, além de ser o solista do primeiro programa da Orquestra do Festival e tocar no concerto especial 
Cohen & Convidados, na Sala São Paulo. Desde 2004 reside nos EUA, com uma cátedra vitalícia na Escola 
de Música da Universidade de Indiana, sendo tambem o diretor artístico da série Portland Piano 
International. http://www.arnaldocohen.com/pt/cohenHome.php 
 
 
 

   
 Marin Alsop                                                   Sian Edwards                                                               Pedro Neves  
 
Marin Alsop (EUA): a diretora musical e regente titular da Osesp ministrará o curso de Regência Orquestral, 
na primeira semana do Festival. Marin também rege a Osesp em dois programas, em Campos do Jordão: na 
abertura do evento e em um concerto com participação dos bolsistas melhor classificados do Festival, que 
tocam ao lado dos músicos da Osesp. 
 
Sian Edwards (Inglaterra): chefe do curso de regência da Royal Academy de Londres, já esteve à frente da 
Orquestra do 46º Festival (2015), voltando agora para reger o primeiro programa da Orquestra do Festival, 
além de coordenar o primeiro programa da Camerata do Festival. http://www.grovesartists.com/artist/sian-
edwards/ 
 
Pedro Neves (Portugal): é regente titular da Orquestra Clássica de Espinho e maestro convidado da 
Orquestra Gulbenkian. Ele, que esteve à frente da Osesp em 2017, participa pela primeira vez do Festival de 
Campos do Jordão comandando o segundo programa da Orquestra do Festival. http://nevespedro.pt/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
 Lavard Skou Larsen                                                                          Eyal Ein-Habar                                                   Cristian Budu 
 
Lavard Skou Larsen (Brasil): é professor de violino na Academia de Música Mozarteum, em Salzburg, e 
regente dos grupos de câmara Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein e Georgisches 
Kammerorchester Ingolstad. Será o diretor do segundo programa da Camerata do 
Festival. http://www.lavardskoularsen.com/site/index.php?getlang=en   
  
Eyal Ein-Habar (Israel): flautista da Filarmônica de Israel, é também professor na Buchmann-Mehta School 
of Music. Será solista em dois concertos da Osusp. http://www.eyaleinhabar.com/biography/ 
 
Cristian Budu (Brasil): o jovem e premiado pianista é um dos mais destacados de sua geração, participando 
dessa edição do Festival como professor e tocando em um concerto de câmara. 
https://www.cristianbudu.com/bio  
 
 
 

    
 Luiz Fílip                                                                              Santiago Sabino de Carvalho                         Washington Barella 
 
Luiz Fílip (Brasil): integrante da Filarmônica de Berlim desde 2012, o violinista também toca com o Ensemble 
Berlin e o Philharmonic String Quartet, grupos de câmara da orquestra alemã. Além de dar aulas no Festival, 
ele também será o solista de um programa da Filarmônica de Goiás. https://www.berliner-
philharmoniker.de/en/orchestra/musician/luiz-felipe-coelho/ 
 
Santiago Sabino de Carvalho (Brasil): radicado na Inglaterra, o violoncelista integrou por mais de 40 anos a 
Orquestra Filarmônica de Londres. Estreou como professor no Festival em 2017, e volta agora para ministrar 
aulas, além de tocar no concerto especial Cohen & Amigos.  
 
Washington Barella (Brasil): professor de oboé na Universität der Kunst Berlin, Alemanha e primeiro 
oboísta-solista da SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. https://www.udk-
berlin.de/en/people/detail/person/show/washington-barella/  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

      
Katy Wooley                                          Mark van de Wiel                                                           Graham Mitchel 
 
Katy Woolley (Inglaterra): trompista principal da Philharmonia Orchestra , a jovem musicista é 
também professora na Royal Academy de Londres.https://www.ram.ac.uk/about-us/staff/katy-woolley 
  
Mark van de Wiel (Inglaterra): primeiro clarinete da Philarmonia Orchestra e da London Sinfonieta, 
além de professor na Royal Academy de Londres. 
https://www.philharmonia.co.uk/orchestra/players/14399/mark_van_de_wiel 
 
Graham Mitchel (Escócia): é professor de contrabaixo da Royal Academy de Londres, membro da 
Philharmonia Orchestra, e toca regularmente com a Filarmônica de Berlim e a Chamber Orchestra of 
Europe. https://www.ram.ac.uk/about-us/staff/graham-mitchell 
 
 
 

   
 Afonso Venturieri                                                 Ignacio Rodes                                                
 
Afonso Venturieri (Brasil): primeiro fagotista da Orquestra da Suisse Romande, desde 1987, é também 
professor na Haute École de Musique de Genebra. http://afonsoventurieri.com/?lang=en  
 
Ignacio Rodes (Espanha): um dos mais destacados e premiados violonistas clássicos da atualidade, é 
professor no Conservatório Superior de Música de Alicante e diretor acadêmico no Mestrado em 
Interpretação de Violão Clássico, na Universidade de Alicante. http://www.ignaciorodes.com/index.html 
 
 
Veja a lista completa de artistas e professores: 
http://www.festivalcamposdojordao.org.br/artistas/   
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÊMIOS E BOLSAS 
  
O Prêmio Eleazar de Carvalho, oferecido pela Secretaria Estadual de Cultura, por intermédio da Fundação 
Osesp, contemplará o/a bolsista que mais se destacar nessa edição, concedendo a ele/a uma bolsa de US$ 
1.400 mil (um mil e quatrocentos dólares) mensais para estudar por um período de até nove meses em uma 
instituição estrangeira de sua escolha, além de ter cobertas as despesas de translado entre o Brasil e o 
exterior. A Fundação Osesp poderá premiar outros bolsistas que se destacarem durante as atividades, a 
definir. 
  
  
REALIZAÇÃO 
  
O 49º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão é uma realização da Secretaria de Cultura do 
Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Osesp, a Prefeitura de Campos do Jordão e 
a iniciativa privada, contando com o patrocínio da Rede; copatrocínio da Sabesp e Comgás; apoio da 
Localiza e Fritz Dobert; e promoção da Folha de S.Paulo. A direção executiva é de Marcelo Lopes; a direção 
artística é de Arthur Nestrovski; a coordenação artístico-pedagógica é de Fábio Zanon; e a consultoria 
artística é de Marin Alsop. 
 
"O Festival de Campos de Jordão, em sua 49ª edição, se consolida como o maior festival de música clássica 
da América Latina. Mais do que isso, oferece também a possibilidade de intercâmbio de conhecimento entre 
os alunos de vários estados e países, bem como a oportunidade de aprendizado com os maiores nomes da 
música erudita contemporânea". Romildo Campello, Secretário de Cultura do Estado. 
 
 
AMIGOS DO FESTIVAL 
 
Desde 2013, a Fundação Osesp conta com a colaboração de uma rede de estabelecimentos comerciais na 
cidade de Campos do Jordão, que contribui para a divulgação de informações sobre a programação de 
concertos. Esses estabelecimentos recebem um selo que os identificam como Amigos do Festival e mostram 
engajamento com um dos mais tradicionais projetos culturais da cidade.  
 
 
MAIS INFORMAÇÕES E CONTEÚDOS: 
	
http://www.festivalcamposdojordao.org.br/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMAÇÕES À IMPRENSA 
 
Marcele Rocha (11) 99417-0169 | marcelerocha21@gmail.com  
Cecília do Val (11) 99932-2699 | ceciliadoval.01@gmail.com 
Alexandre Félix (11) 3367-9618 | imprensa@osesp.art.br 
 

	


