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Prefeitura da Cidade do Recife Quarta-feira, 25 de Maio de 2005 

Boletim Diário - Sec. Comunicação 

 
Banda Sinfônica festeja aniversário do bairro da Boa Vista

 

A Banda Sinfônica Cidade do Recife
realiza, nesta quarta-feira (25), às 20h, no Teatro do Parque, o III
Concerto Oficial de 2005. O espetáculo, que vai da bossa nova ao
frevo, passando pelo maxixe e clássicos das big bands, também faz parte
das comemorações dos 200 anos do bairro da Boa Vista. A Banda tem
regência do maestro Nenéu Liberalquino. A entrada para o espetáculo é
franca. O repertório do concerto será marcado pelo ecletismo, com a
apresentação de clássicos representativos de vários gêneros, como a
bossa nova, o frevo, o maxixe, além de composições típicas das big
bands. A primeira música da noite é Vozes do Agreste, de Edmundo
Villani-Cortes, considerado por muitos o maior compositor brasileiro de
músicas para banda da atualidade. As obras seguintes são Se Todos
Fossem Iguais a Você, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com arranjo
de Neves; Big Bands Classics, de vários autores, arranjo de Eric
Osterlling; Maxixeando, de Dimas Sedícias; e Cheiro da Terra (Concertino
para Clarinete e Banda), de Normando Carneiro da Silva. A apresentação
desta música terá participação especial da clarinetista Fernanda Santos.
A segunda parte do concerto, após intervalo de dez minutos, começa
com Second Suíte for Band, de Alfred Reed, reconhecido como um dos
mais importantes compositores para banda sinfônica do mundo. A música
seguinte, também a última do concerto, é Vassourinhas, de Mathias da
Rocha e Joanna Baptista, com arranjo de Nenéu Liberalquino. A
apresentação terá participação de quatro solistas da própria Banda
Sinfônica: Fábio Pereira (trompete), Jaílson José da Silva (trompete),
Gilmar Black (sax alto) e Gilberto Pontes (sax alto).

 
http://www.recife.pe.gov.br/2005/05/25/mat_132885.php
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