
                     

 

 

  

OSB recebe Stefan Dohr em apresentação no 
Festival de Campos do Jordão com regência 
de Roberto Minczuk 
 

ORQUESTRA E PRIMEIRO TROMPISTA DA FILARMÔNICA DE BERLIM INTERPRETAM 
REPERTÓRIO ALEMÃO DE WAGNER, BRAHMS E STRAUSS  

A partir do dia 5 de julho começa em Campos do Jordão, em São Paulo, o 45º Festival de Inverno 
de Campos do Jordão. Como já é tradição a Orquestra Sinfônica Brasileira marca novamente 
presença no mais importante festival de música clássica da América Latina e se apresenta no dia 12 
de julho, às 20h30, no Auditório Cláudio Santoro. Recebendo o primeiro trompista da Filarmônica 
de Berlim, Stefan Dohr, a OSB apresenta um repertório alemão desafiante e exigente com peças de 
Richard Wagner, Johannes Brahms e Richard Strauss, em homenagem aos 150 anos de nascimento 
do compositor, com a peça “Concerto para trompa nº1 em mi bemol maior” solada por Dohr. À 
frente dos músicos da OSB estará Roberto Minczuk, maestro titular do conjunto e figura 
importante na trajetória do Festival, do qual começou a fazer parte aos 11 anos de idade como 
aluno. Tempos depois o maestro volta ao evento como professor de trompa, em seguida como 
professor de regência e diretor artístico de 2004 a 2009. Como fruto desta parceria, o maestro tem 
três CDs gravados com a Orquestra Acadêmica do Festival. 

A noite germânica da OSB começa com a interpretação de “O Idílio de Siegfried”, composta em 
1869. A peça é particularmente íntima e traz de inspiração momentos da vida familiar e conjugal 
de Wagner, como o fato de ter sido concebida como um presente de aniversário para Cosima, 
mulher de Wagner, após o nascimento do filho deles. A música serviu, também, para celebrar o ano 
em que o compositor e a mulher finalmente puderam se casar, em 1870, depois de anos 
perturbadores em que Cosima lutava pelo divórcio do seu primeiro marido.  

Apesar de ter sido escrita para um conjunto de 15 músicos, “O Idílio de Siegfried” é comumente 
apresentada na versão para grande orquestra e traz temas e referências de duas outras obras de 
Wagner: “Siegfried”, terceira parte da ópera “O Anel de Nibelungo”, e a ópera “Valquíria”. A 
prémiere aconteceu em 1870, na manhã do dia 25 de dezembro, por um grupo de músicos da 
Orquestra Tonhalle de Zurique, na escadaria da Vila de Tribschen, com o intuito de despertar 
Cosima.  

Em seguida, o convidado ilustre e referência no cenário clássico, Stefan Dohr, sobe ao palco para 
interpretar o “Concerto para trompa nº1” de Strauss, compositor celebrado este ano. O concerto 
foi composto em 1883, quando Strauss tinha apenas 18 anos, e foi dedicado ao seu pai Franz Joseph 
Strauss, trompista da Orquestra da Corte de Munique, que a considerou de execução muito difícil. 
A influência de Robert Schumann é dominante neste trabalho de Strauss, e pode-se perceber traços 
da obra “Concerto para quatro Trompas e Orquestra” e outros trabalhos do compositor. De 
harmonia conservadora, a peça traz, ao mesmo tempo, jovialidade e liberdade na melodia.   

A orquestra traz ao público, ainda, a trabalhosa e belíssima “Sinfonia nº1 em dó menor”, de 
Johannes Brahms. A inspiração para escrevê-la surgiu em 1854 depois que o compositor escutou 
pela primeira vez a Sinfonia nº9 de Beethoven. Decidiu compor a sua própria Sinfonia também na 



  

mesma nota que a obra do conterrâneo, em dó menor. Diante do sucesso e importância da peça de 
Beethoven, Brahms sentiu-se desafiado a compor algo não menos arrebatador e demorou cerca de 
21 anos (de 1855 a 1876), entre esboços e retoques finais, para dar-se por satisfeito e finalizar a 
sinfonia. Nesse meio tempo, Brahms era motivado pelos amigos, o violinista Joseph Joachim e o 
compositor Robert Schumann a seguir em frente. A estreia da primeira sinfonia em dó menor do 
compositor aconteceu em novembro de 1876 na cidade de Karlsruhe, na Alemanha, e foi conduzida 
pelo maestro, também amigo de Brahms, Felix Otto Dessoff.  

Sobre Stefan Dohr 

Principal trompista da Filarmônica de Berlim desde 1993, Stefan Dohr estudou nas cidades alemãs 
de Essen e Colônia e começou sua carreira profissional aos 19 anos como principal trompista da 
Opera de Frankfurt. Ele ocupou a mesma posição com a Orquestra do Festival de Bayreuth, a 
Orquestra Filarmônica de Nice e com a Orquestra Sinfônica Alemã de Berlim. Como solista, o 
músico tem trabalhado com importantes maestros, como Daniel Barenboim, Bernhard Haitink, 
Christian Thielemann, Ingo Metzmacher e Daniel Harding, bem como Claudio Abbado.  

As performances de Stefan Dohr na música de câmara incluem apresentações com os seus colegas 
da Filarmônica de Berlim dispostos em diferentes conjuntos, e parceiros como Maurizio Pollini, Lars 
Vogt, Kolja Blacher e Ian Bostridge. Dohr compõe, também, o octeto da Filarmônica de Berlim e o 
conjunto Wien-Berlin. O trompista pode ser visto regularmente em festivais internacionais de 
música de câmara e tem sido convidado para ministrar master classes ao redor do mundo.   

Além de interpretar repertórios do período clássico e romântico próprios para trompa como os 
concertos de Mozart, Haydn e Strauss, Stefan Dohr aprecia, também, trabalhos de compositores 
contemporâneos como Ligeti, Knussen e Kirchner. Referência como trompista no cenário clássico, 
Dohr também tem muitas peças compostas por ele.  

 

Sobre Roberto Minczuk 

Formado pela renomada escola de arte nova-iorquina Juilliard School, em 1987, Roberto Minczuk é 
regente titular da OSB e diretor artístico e regente titular da Filarmônica de Calgary. Sua trajetória 
na OSB lhe rendeu vários prêmios, como a Medalha Pedro Ernesto e os prêmios Bravo de Cultura e 
Carioca do Ano.  

Dentre as mais de 80 orquestras que já regeu em quatro continentes estão as filarmônicas de Nova 
York, Londres, Los Angeles e Rotterdam; as sinfônicas de Montreal e Tóquio; as Nacionais da 
França, Bélgica; BBC de Londres, e BBC do País de Gales. Com a Filarmônica de Londres, Minczuk 
participou de uma bem sucedida turnê nos Estados Unidos e regeu as últimas produções de “Os 
Setes Pecados Capitais” e “O Voo de Lindbergh” da Ópera de Lyon na França e no Festival de 
Internacional de Edinburgh. O maestro também foi diretor artístico do Festival Internacional de 
Inverno de Campos do Jordão entre 2004 e 2009 e gravou diversos CDs com a Osesp, além da 
Filarmônica de Londres e Sinfônica de Odense. 

Dentre os prêmios que recebeu nos últimos anos estão o Martin Segall, o Grammy Latino de Melhor 
Álbum Clássico com o CD Jobim Sinfônico, um projeto concebido por Mário Adnet e Paulo Jobim; o 
Emmy; o Prêmio Carlos Gomes; o APCA como Melhor Regente; e o Prêmio TIM, estes últimos em 
2006. Em 2010, recebeu a Ordem do Ipiranga do Governo do Estado de São Paulo. Foi retratado no 
curta-metragem Introitus, produzido pela Amythos Films e veiculado no canal Bravo, no Canadá. 

Minczuk Integra os conselhos artísticos da Lyric Chamber Music Society de Nova York e da Youth 
Orchestra of Americas; é o Conselheiro Artístico da YOA Canadá.  

Sobre a OSB 



  

A Orquestra Sinfônica Brasileira é o mais tradicional conjunto sinfônico do país. Roberto Minczuk é 
o maestro titular. Composta por 71 músicos tem por meta alcançar o número de 95 até 2016. 
Fundada em 1940, pelo maestro José Siqueira, a OSB foi a primeira a realizar turnês pelo Brasil e 
exterior, apresentações ao ar livre e projetos de formação de plateia. As missões institucionais 
contemplam a conquista de novos públicos para a música sinfônica, o incentivo a novos talentos e a 
divulgação de um repertório diversificado, objetivos alcançados em mais de quatro mil concertos 
realizados durante sete décadas de trajetória ininterrupta. 

A história da OSB se compôs através da contribuição de grandes músicos e regentes como Eleazar 
de Carvalho e Isaac Karabtchevsky. Além de ter revelado nomes como Nelson Freire, Arnaldo Cohen 
e Antônio Meneses, a OSB também contou em sua história com a colaboração de alguns dos maiores 
artistas do século XX: Leonard Bernstein, Zubin Mehta, Kurt Sanderling, Arthur Rubinstein, Martha 
Argerich, Kurt Masur, Claudio Arrau, Mstislav Rostropovich, Jean-Pierre Rampal e José Carreras, 
dentre outros. 

As atividades da OSB são viabilizadas pelo apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da mineradora Vale e de um conjunto de 
investidores da iniciativa privada e investimentos públicos.  

Apostando num amplo espectro da música - da produção barroca aos compositores contemporâneos 
- a Orquestra Sinfônica Brasileira busca continuamente a excelência artística e, por consequência, 
a concretização de seus objetivos sociais e educativos. 

 

Sobre o Festival de Campos do Jordão 

Em mais de 40 anos de história, o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão se 
consolidou como o maior e mais importante festival de música clássica da América Latina. 

Conhecido e respeitado internacionalmente, o Festival é passagem obrigatória de conceituados 
artistas de todo o mundo. Ao longo de sua história, nomes do porte de Eleazar de Carvalho, Magda 
Tagliaferro, Yehudi Menuhin, Hugh Ross, Mstislav Rostropovich, Michel Philippot, Kurt Masur, Dame 
Kiri Te Kanawa, Trio Beaux Arts, Ysaÿe Quartet e Le Poème Harmonique, entre muitos outros, 
brilharam nos palcos e classes do Festival. 

Nas mais recentes edições, fizeram parte da programação os regentes Marin Alsop, Carlos Kalmar, 
Claudio Cruz, Giancarlo Guerrero, entre outros; os pianistas Nelson Freire, Ewa Kupiec e Nelson 
Goerner, o trompetista Ole Edvard Antonsen, os violoncelistas Antonio Meneses e Johannes Moser, 
os violinistas Boris Brovtsyn, Sarah Chang, Hagai Shaham, além de grupos como Aulus Trio, Trio 
Smetana e muito mais. 

Além da apresentação em concertos, esses grandes artistas também fazem parte da programação 
pedagógica do Festival, dando aulas e master classes a jovens músicos. Anualmente, estudantes de 
música de diferentes partes do mundo – sobretudo do Brasil, América Latina e América do Norte – 
escolhem o Festival de Campos do Jordão para se aperfeiçoarem. Renomados artistas brasileiros 
foram bolsistas do Festival de Campos do Jordão em edições anteriores, e reconhecem a sua 
importância no caminho para a profissionalização de jovens músicos. 

Hoje, o Festival tem público direto de dezenas de milhares de pessoas. Por seus palcos passam 
mais de 3 mil artistas, e suas aulas são ministradas por mais de uma centena de músicos do 
primeiro escalão mundial. 

O Festival de Campos do Jordão é uma realização do Governo de Estado de São Paulo, da Secretaria 
de Estado da Cultura e da Fundação Osesp. 

 

Concerto OSB 45º Festival de Inverno de Campos de Jordão 
 
Sábado, 12 de julho, às 20h30, Auditório Cláudio Santoro 



  

 
Roberto Minczuk, regência 
OSB 
Stefan Dohr – trompa 
 
Programa: 

Richard Wagner – O Idílio de Siegfried 

Richard Strauss – Concerto para trompa nº1 em mi bemol maior, Op.11 

Johannes Brahms – Sinfonia nº1 em dó menor, Op.68 

 
Serviço: 

Endereço Auditório Claudio Santoro: Av. Dr. Arrobas Martins, 1800,  

Campos do Jordão – SP 

Telefone: (12) 3662-6000 

Valores dos ingressos: R$ 80 

Vendas: Sala SP, internet e Call Center. E nas bilheterias do auditório Cláudio Santoro e Praça 

Capivari, em Campos do Jordão, a partir do dia 30/6. 

 

Para mais informações entre em contato 
No Rio:   

Mayara Benatti :: mayara.benatti@agenciafebre.com.br  (21) 2555 8915  

Luana Paternoster :: luana.paternoster@agenciafebre.com.br  (21) 2555 8916 

Fotos para download em: http://agenciafebre.com.br/imprensa 

Siga-nos no Twitter @agfebre e no facebook.com/agfebre 
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