
Guairacá Cultural
MCities
apresentam 

2ª fase | 2 a 11 de novembro 2018





Estreia da opereta de costumes 
paranaenses “Marumby”, de 
Benedicto Nicolau dos Santos. 
Esta récita se deu em 19 de dezem-
bro de 1928, no antigo Theatro 
Guayra da Alameda Dr. Muricy. 

À época a peça sofreu censura, 
sendo restaurada e montada 
integralmente somente em 2015, 
abrindo o I Festival de Ópera do 
Paraná. 



Este evento é um ato de resistência: Resistência contra o descaso 
com a ópera e a cultura como um todo.

Nas três últimas edições foram mais de 33 mil pessoas a assistirem 
59 eventos, em teatros, ruas, praças e ônibus. 

Já considerado o maior evento lírico do Brasil, o Festival de 2017 
contou com público superior a 22 mil pessoas que assistiram a 40 
espetáculos gratuitos, produzidos por 619 profissionais. 
Os destaques ficaram com “Cavalleria Rusticana” no palco do 
Guairão após 8 anos sem óperas encenadas, e “Festa de São João”, 
opereta inédita de Chiquinha Gonzaga. 

Temos a alegria de oferecer ao Paraná esta quarta 
edição, fruto de um trabalho hercúleo e muita vontade 
de trazer a perenidade das produções operísticas ao 
Estado. 

O IV Festival 
de Ópera 
do Paraná 



Gehad Hajar
Diretor Geral

Esta IV edição conta com duas etapas. A primeira em agosto, por 
cinco cidades do Paraná: Antonina, Lapa, Rio Negro, Terra Roxa 
e Foz do Iguaçu. A segunda etapa, em novembro, contemplará 
Curitiba e Ponta Grossa, sempre com espetáculos gratuitos.

Os destaques versam na “Missa da Coroação” e “Exultate, 
Jubilate”, devolvendo os concertos de voz ao palco do Guairão 
após quatro anos de vácuo, e “Sóror Mariana”, ópera inédita do 
brasileiro Júlio Reis que aguarda sua montagem há um século. 
“Rita”, de Donizetti, com sete récitas abrilhanta a programação por 
todo o Paraná. Aqui rendo minha gratidão aos esforços do Coro 
Lírico de Curitiba e à Companhia Paranaense de Ópera, bem como 
ao Coro Cidade de Ponta Grossa, queridos e importantes parceiros. 

As montagens de “O Filho Pródigo” pelo ICAC e “O Morcego” pela 
Escola de Belas Artes, junto ao programa oferecido pelo Consulado 
Honorário da Hungria no Paraná e aos demais concertos e recitais, 
formam uma programação variada para os já amantes da ópera e 
para a plateia que ainda temos de formar. 

Sem contar com nenhum mecanismo de patrocínio público, a 
Guairacá Cultural arcou integralmente com os custos desta edição, 
a fim de não interromper sua periodicidade e deixar de oferecer 
gratuitamente este importante gênero artístico. E isto só é possível 
pelo incansável labor de todos nossos parceiros - a quem somos 
muito obrigados. 

Bom proveito!



Rita  | 1841
MúsiCa de GaetanO dOnizetti (1797-1848)
LibRetO de Gustave vaëz (1812-1862)

AGOSTO 

27 | Antonina
28 | Lapa

29 | Rio Negro
30 | Terra Roxa

SETEMBRO

1º | Foz do Iguaçu

NOVEMBRO

2  e 4 | 20h
Teatro Guaíra | Guairão

Gehad Hajar
Direção Geral

Paulo Barreto 
Regência

Áldice Lopes 
Figurinos 

Rodrigo Ziolkowski 
Iluminação

ComPanHIa PaRanaense de ÓPeRa 

RITA | Jéssica Leão | São Paulo

BEPPE | daniel soufer | São Paulo

GASPARO | Caê Vieira | São Paulo



Rita, ou le mari battu 
(Rita, ou O Marido Abatido) é uma ópera em um ato composta por Gaetano Donizetti e 
libreto Gustave Vaez, em francês. A ópera é uma comédia doméstica típica do Bel Canto, 
ambientada em una hospedaria, em oito números musicais ligados por diálogos falados.

Foi concluída em 1841 sob o título original “Deux hommes et une femme” (dois homens e 
uma mulher) foi estreada postumamente na Opéra-Comique de Paris, em 7 de maio de 1860.

Em 1841 Donizetti estava em Paris aguardando um trabalho, quando encontrou por acaso 
Gustave Vaëz, que já havia trabalhado em duas outras óperas consigo. Encomendou-o, 
então, um libreto divertido para se distrair. Rita foi composta em 8 dias, e recusada pela 
Opéra-Comique, de Paris. Semanas depois, foi traduzida para o italiano e oferecida ao Teatro 
del Fondo, de Nápoles. Com a morte do produtor responsável, Domenico Barbaia (1777-1841), 
esta ópera foi totalmente esquecida até sua estréia, em Paris. 

Na hospedaria de Rita - a esposa tirânica e abusiva do tímido Peppe - o casal descobre que 
suas vidas estão em tumulto com a chegada inesperada de Gasparo, o primeiro marido de 
Rita, que todos acreditavam ter morrido afogado. 

Na realidade, Gasparo tinha fugido para o Canadá. Acreditando que Rita havia morrido em 
um incêndio, Gasparo voltou para obter seu atestado de óbito, para que possa se casar 
novamente. 

Quando os dois se encontram, Gasparo tenta fugir. Peppe, no entanto, vê isso como uma 
oportunidade para se libertar das bofetadas de Rita, pois Gasparo é seu marido legítimo. 

Os dois homens concordam em um jogo tal que quem ganha tem que ficar com Rita. ambos 
tentam perder, mas finalmente o vencedor é Gasparo. no entanto, Rita, que tinha sofrido 
com freqüência na mão de Gasparo, se recusa a voltar a ser sua esposa. 

Gasparo, fingindo que perdeu a mão, induz Peppe a declarar seu amor por Rita e sua firme 
intenção de permanecer como seu marido. 

O astuto Gasparo, tendo alcançado seu objetivo, despede-se do casal reconciliado, 
terminando a ópera.

VIOLINO I
Filipe Pinheiro
Pablo Malagutti
Ezequias Douglas de Paula
Profª Consuelo Froehner
Thiago Proença
Felipe Romagnoli

VIOLINO II
Vinícius Woikolesko
Emíli Alves
Maria Luiza Kaluzny
Ivan Pereira
Karina Romanó

VIOLA
Mário Henrique Batista
Caio Mey
Carlos EduardoTavares
Leonardo Vaz

VIOLONCELO
Maria Luiza Sprogis
Bianca Devai
Angela Caetano

CONTRABAIxO
Jaimes Albuquerque
Hely Souza 
Rodrigo Marques

FLAuTAS
Ricardo Ross
Silvia Rolim

OBOéS 
Maicon Alves
Vinicius Klos
Clarinetes 
Elvis Wiliiam 
Gabriel Lima
Rudinei Martinez

FAGOTE
Evilnei Moura

TROMPETES
Gabriel Vitor Alves
Thiago Lira

TROMPAS 
Weber Gomes 
Levy Alexandre
Cairley Batista

TROMBONES
Rodrigo Vicaria
Gabriel Guimarães
Eberton Santos
Davi Santos

TIMPANOS
Camila Cardoso

oRquestRa sInFônICa da esCoLa de músICa e BeLas aRtes 
do PaRanÁ / unesPaR



ComPanHIa PaRanaense de ÓPeRa
Direção Geral | Gehad Hajar
Piano | Jeferson mello
Direção de Produção | silvany de mello
Figurinos | Robson Ross
Diagramação de originais | douglas Passoni 
Auxiliar de restauração de libreto | eleassar Baldur Rose | Santa Catarina

Iluminação | Rodrigo Ziolkowski

soLIstas
SÓROR MARIANA | Josianne dal Pozzo
CONDE DE CHAMILLy | odair C. sebaniski
ABADESSA | dayane Bernardi
SÓROR INéS | dani Prim
SÓROR SIMôA Kenya Horst
SÓROR AGOSTINHA | silmara Campos
BISPO | Caê Vieira | São Paulo

sóror mariana | 1920

MúsiCa de JúLiO Reis (1863-1933)
LibRetO de JúLiO dantas (1876-1962) NOVEMBRO

9 | 20h
10 | 18h

Teatro Guaíra | Guairinha

estReIa mundIaL

CoRo LÍRICo de CuRItIBa
Dani Prim
Josianne Dal Pozzo
Kenya Horst
Jussara Marques de Medeiros

Lucinete Vieira
Orly Bach
Silmara Campos
Silvany de Mello



Julio Dantas, o grande literato português, escrevera peça teatral “Sóror Mariana” 
que transformou em libreto e autorizou seu xará compositor a montá-la. 

Reis obteve do Congresso Nacional uma dotação de 30 contos para a montagem 
da ópera – quantia que nunca viria a receber. as dificuldades fizeram com que ele 
não chegasse a orquestrar a ópera: compôs a parte de correpetição e as partes 
de vozes. 

O compositor morreu em 20 de setembro de 1933 e durante décadas seu filho 
Frederico Mário dos Reis tentaria obter do governo brasileiro a liberação da 
verba aprovada em 1915 e que permitiria a conclusão e a encenação de “Sóror 
Mariana”. Frederico Mário morreu em 1992, sem realizar o sonho de seu pai.

Em 2016, o pesquisador Gehad Hajar começa os estudos junto aos originais, 
disponibilizados pelo bisneto do compositor, o jornalista Fernando Molica, 
ansiando fazer a estreia mundial dentro da programação do Festival de Ópera do 
Paraná.

A história versa sobre Mariana Vaz Alcoforado (1640-1723) freira portuguesa do 
Convento de Nossa Senhora da Conceição, em Beja. é considerada a autora d’As 
Cartas Portuguesas, famoso clássico da literatura mundial, dirigidas ao Conde e 
Marquês de Chamilly (1636-1715), que lutou em solo português durante a Guerra 
da Restauração.

Julio Reis foi grande pianista, crítico musical, maestro e compositor paulista da 
virada dos séc. xIx e xx, além de servidor público, viveu grande parte da vida no 
Rio de Janeiro. Além de vasta produção pianística, escreveu as óperas Heliophar 
(1922), Sóror Mariana (1920) e Marília de Dirceu (1915), ainda inédita.

No testamento materno Mariana fora nomeada monja do Convento da 
Conceição. Sem nenhuma inclinação mística, ela estava, pois, destinada à vida 
religiosa enclausurada. 

Os amores com o Marquês de Chamilly, a quem viria pela primeira vez do terraço 
do convento, de onde assistia às manobras do exército, deve ter ocorrido por 
volta de 1667. Sóror Mariana pertencia à poderosa família dos Alcoforados, e o 
escândalo se alastrou. 

Temeroso das consequências, Chamilly saiu de Portugal, pretextando a 
enfermidade de um irmão. Prometera mandar buscá-la. Na sua espera, em vão, 
escreveu as referidas cartas, que contam uma história sempre igual: esperança 
no início, seguida de incerteza e, por fim, a convicção do abandono. 

esses relatos emocionados fizeram vibrar a nobreza francesa, ao divulgaram a 
vida íntima de uma freira.



noCC – núCLeo de ÓPeRa ComunItÁRIo de CuRItIBa

Coordenação, Direção Geral e Preparação dos solistas | 
Ivan moraes
Direção Musical | Ben Hur Cionek
Direção Musical | Wander nascimento Jr.

L’enfant Prodigue | 1884
MúsiCa de CLaude debussy (1862–1918)
LibRetO de ÉdOuaRd Guinand (1838–1909)

NOVEMBRO

10 | 20h
11 | 16h

Teatro Guaíra | Guairinha

CoRo

soPRanos
Andréia Versa, Katherine Petrakis, Milena 
Gimenez , Rosimeiry di Paula , Thays Walzl de 
Oliveira 

meZZo soPRanos
Clarissa Hoerner F. Stival, Giulia Vieira Bieler, 
Juliana Silveira

ContRatenoR
Miguel Bochne Junior 

tenoRes
Guilherme Mioto, Jose Lucas Ribeiro, Matheus 
Frote, Pedro Paulo Frello, Wander Nascimeto Jr. 

BaRÍtono
Jefferson Luiz stival 

BaIXo
Lucas Bonaldo

soLIstas

AzAEL | Luís souza

LIA | michelle Christine 

SIMEON | José Luiz Pires Jr. e Leonardo Goulart



PReLúdIo
ar “L’année, em vão chasse l’année; azael, pourquoi m’as-tu quittée?” | Ao amanhecer, Lia 
lamenta a ausência de seu filho azael, que deixou sua família e sua casa para perseguir os 
prazeres do mundo.
Récit “eh bien, encor des pleurs!” | Simeon se desagrada em ver a tristeza de Lia com a 
lembrança constante de seu filho azael.
Cortège et air de danse | é dia de festa, aparecem os jovens aldeões e dançam.
Récit et air “Cs airs joyeux; O temps, com efeito ineficaz” | Azael acompanha de longe as 
comemorações em sua aldeia, arrependido por ter se afastado de sua família e de seu povo. 
Exausto e ferido de tantos dias de caminhada, Azael cai desfalecido.
Récit et air “Je m’enfuis” | Lia se retira da festa e continua a relembrar ausência do seu filho. 
Ela encontra Azael desfalecido e o reconhece.
duo “Rouvre les yeux à la lumière” | Azael volta a si, vê sua mãe e pede perdão por ter 
partido. Os dois cantam a alegria desse reencontro.
ar “Mon fils est revenu; Mais de vains soucis” | Simeon encontra Azael e Lia. Ela pede a ele 
que perdoe Azael que deseja retornar a sua aldeia e sua família. Simeon pondera o pedido de 
Lia, perdoa seu filho e aceita sua volta.
trio “mon cœur renaît à l’espérance” | Simeon pede uma comemoração para celebrar a 
volta de seu filho pródigo. 

a PaRÁBoLa
a parábola é sobre um jovem, azael, o mais novo dos filhos de simeon, que pede a seu pai 
sua herança e parte para um país distante desperdiçando todo seu dinheiro em uma vida 
extravagante.
uma fome severa atinge o país e Azael, desesperadamente pobre, abatido e humilhado 
finalmente decide voltar à sua cidade e sua família. 
Ao chegar à cidade Azael vislumbra uma comemoração de um grupo alegre de pessoas, 
entre os quais estavam seus familiares. Receoso em se aproximar ele os observa de longe até 
que, vencido pela fome e pelo cansaço Azael desfalece. 
Lia encontra o jovem caído e inicialmente pensa tratar-se de um mendigo, mas logo depois 
o reconhece. Simeon se aproxima de Lia e Azael que arrependido pede perdão ao pai, mas 
antes mesmo que ele termine seu pedido, Simeon o abraça movido de grande compaixão. 
simeon pede a seus servos que vistam seu filho com um novo manto e sandálias e que todos 
celebrem a volta de seu filho que estava perdido e foi encontrado. 
Esta é a última das três parábolas sobre perda e redenção que Jesus contava depois que os 
fariseus e líderes religiosos o acusaram de receber e comer com “pecadores”. 
a alegria do pai descrita na parábola reflete o amor divino, a “ilimitada misericórdia de 
Deus”, e a “recusa de Deus em limitar a medida de sua graça”. 

No tempo que vivemos hoje, um tempo de divisões severas e embrutecimento, foi uma grata 
surpresa me deparar com esse delicado trabalho. 
Delicado em sua essência e origem já que o NOCC, sob a coordenação do maestro 
Ivan Moraes, visa tão somente ensinar ópera e boa música às pessoas da comunidade, 
sensibilizando-as através da arte. 
Delicado, porque aprofundando a pesquisa para traçar um plano de direção para esse 
pequeno grupo me encantei com a genialidade de Claude Debussy um dos grandes mestres 
da música.
e delicado finalmente porque durante esse processo de trabalho, que começou com 
uma oficina em abril desse ano, observei: a evolução do grupo que agora explora novas 
possibilidades; A generosidade com que o maestro ensina a música a todos os que o 
procuram; o talento do Ben Hur ao executar lindamente cada uma das notas dessa bela 
cantata ao piano; e acredito que mesmo às vezes divididos e embrutecidos, nós seres 
humanos somos melhores em compreender a delicadeza em outros seres humanos. 
Obrigada ao maestro ivan pela confiança no meu trabalho e pela oportunidade de em 
tempos brutos, falar sobre o perdão, que nessa parábola representa a delicadeza de Deus 
“em limitar a medida de sua graça”. 



PeRsonaGens eLenCo LÍRICo

GABRIEL VON EISENSTEIN | omar eron Guiarzi dal Posso

ROSALINDE VON EISENSTEIN | Paloma López schott 

ALFRED | mario alejandro Reyes

ADELE | ana Paula machado de oliveira

FRANK Lucas Fontes de Carvalho

PRíNCIPE ORLOFSKy | Yoran sebastian Peres de souza

DR. FALKE | Henrique de souza machado

DR. BLIND | Pietro antonio Pizzatto

IDA | maria Clara nunes Barbosa

FROSCH | miguel Bochne Junior

die Fledermaus  | 1874

MúsiCa de JOhann stRauss ii (1825-1899)
LibRetO de KaRL haffneR (1804-1875) 
e RiChaRd GenÉe (1823-1825)

NOVEMBRO

11 | 20h
Teatro Guaíra | Guairinha

Direção musical e Regência | emanuel martinez 

Direção Cênica | alexandre Lautert

Preparação vocal | emerli schlögl

Preparação vocal | Valeria Rossetto nunes

Preparação vocal | thiago Plaça teixeira 

“O MORCEGO” é uMA OPERETA CôMICA, EM TRêS ATOS, DO 
COMPOSITOR AuSTRíACO JOHANN STRAuSS II COM LIBRETO EM 
ALEMãO ESCRITO POR KARL HAFFNER E RICHARD GENéE. 
A SuA ESTREITA OCORREu EM 5 DE ABRIL DE 1874 NO THEATER 
AN DER WIEN, EM VIENA, ÁuSTRIA.

CantoRes do CoRo 

soPRanos
Natália Rocha Pascke, Morjana Guimarães, 
Christine Filadelfo Maria dos Santos, Tânia Lagey, 
Sarah G. dos Santos, Karla B. Passeri, Dayane N. 
de Oliveira, Mykaella Valeska de Oliveira, 
Gabriela Tabea Rogalsky, Kerstin K. Warkentin, 
Tauana Romanelli Assumpção, Juliana Nobosne, 
Ana Paula da Silva Oliveira, Vivian Schwaner, 
Camila Cavalcante Souza.

ContRaLtos 
Carollina França, Sophia Chueke, Katherine 
Petrakis, Clara de Lanna, Miguel Bochne Junior, 
Sarah G. Camilo, Edilange xavier Alves

tenoRes
Murilo Cesar Ferreira Tiago, Alves Pidorodeski 
Pietro, Antonio Pizzatto Pedro Nunes

BaIXos
Caio Lúcio Nascimento, Marco Caramori, 
Matheus Alborghetti



sInoPse

ato I 
nos aposentos de eisenstein
Gabriel von Eisenstein foi condenado a oito dias de prisão por insultar um funcionário, em 
parte devido à incompetência de seu advogado, Dr. Blind. Adele, serva de Eisenstein, recebe 
uma carta de sua irmã, que está na companhia do ballet, convidando-a para o baile do 
príncipe Orlofsky. ela finge que a carta diz que sua tia está muito doente, e pede uma licença 
de ausência (“Minha irmã Ida escreve para mim”). Falke, amigo de Eisenstein, chega para 
convidá-lo ao baile (Dueto: “Venha comigo para a ceia”). Eisenstein se despede da Adele 
e de sua esposa Rosalinde, fingindo que está indo para a prisão (terceto: “Oh querida, oh 
querida, como estou arrependido”), mas realmente a sua intenção é adiar a prisão por um 
dia e se divertir no baile. Depois de Eisenstein sair, Rosalinde é visitado por seu ex-amante, 
o professor de canto Alfred, que faz serenatas a ela (“Pomba que escapou”). Frank, o 
governador da prisão, chega para buscar Eisenstein para a cadeia, e encontra Alfred em 
vez dele. a fim de não comprometer Rosalinde, alfred concorda em fingir ser eisenstein e 
acompanhar Frank.

(Finale canção da bebida: “Feliz é aquele que se esquece”, seguido pela defesa de Rosalinde 
quando Frank chega e lhe faz um convite para sair com ele: “Minha linda, grande pássaro de 
gaiola.”).

ato 2
a casa de verão no Villa orlofsky
Acontece que Falke, com a permissão do príncipe Orlofsky, está orquestrando o baile e 
encontrou uma maneira de se vingar de Eisenstein. No inverno anterior, Eisenstein tinha 
abandonado Falke bêbado vestido como um morcego, no centro da cidade, expondo-o ao 
ridículo no dia seguinte. Como parte de seu plano, Falke convida Frank, Adele, e Rosalinde 
para o baile também. Rosalinde finge ser uma condessa húngara, e eisenstein atende pelo 
nome de “Marquês Renard,” frank é “Chevalier Chagrin”, e adele finge que é uma atriz.
O baile está em andamento (Coro: “A ceia está diante de nós “) e o Príncipe acolhe os seus 
clientes (“ Gosto de convidar meus amigos “). Eisenstein é introduzido para Adele, mas 
está confuso quanto a quem ela realmente é, por causa de sua impressionante semelhança 
com sua empregada. (“Meu senhor marquês”, por vezes referido como “Canção do Riso de 
Adele” ou “A Canção de riso”). Então Falke introduz Rosalinde disfarçada para Eisenstein. 
Durante um tête-à-tête amoroso, ela consegue extrair um relógio valioso do bolso de seu 
marido, algo que ela pode usar no futuro, como prova de sua impropriedade. em um final 
empolgante, comemora-se (a canção da bebida: “no fogo do fluxo da uva”, seguido pelo 
cânone: “irmãos, irmãos e irmãs”, a polca “unter donner und blitz”, e no final a valsa, “ha, 
que alegria, que noite de prazer!”)

ato 3
na Prisão
Nos escritórios da prisão do governador Frank Na manhã seguinte, todos eles encontram-se 
na prisão, onde a confusão aumenta e é agravada pelo carcereiro, frosch, que se beneficiou 
da ausência do diretor da prisão para se tornar gloriosamente bêbado. Adele chega para 
obter a assistência do Chevalier Chagrin (Melodrama; Couplet de adele: “se eu fizer de a 
empregada camponesa inocente”), enquanto Alfred não quer nada mais do que sair da 
cadeia. Sabendo de artifícios de Eisenstein, Rosalinde quer começar uma ação de divórcio, 
e Frank ainda está embriagado.
Frosch prende Adele e sua irmã Ida, e nessa altura do tumulto, quando Falke aparece 
com todos os convidados do baile e declara a coisa toda é um ato de vingança para o 
“fledermaus”. (trio entre Rosalinde, eisenstein, alfred: “a estranha aventura”). tudo fica 
amigavelmente disposto (com Eisenstein culpando os efeitos intoxicantes da champanhe 
pelo seu ato de infidelidade e frank voluntariamente oferecendo para apoiar a carreira 
artística de Adele), mas Eisenstein é obrigado a servir o seu termo na prisão (Finale, “Oh oh 
morcego, por último deixou tua vítima escapar”).



ConCeRtos
e ReCItaIs

eXuLtate, JuBILate | 1773
MúsiCa de WOLfGanG aMadeus MOzaRt (1756-1791)
LetRa atRibuída à venanziO Rauzzini (1746-1810)

3 e 5 de novembro às 20h
Guairão

Regência | Paulo Barreto

Soprano | ana Paula machado 

Orquestra Sinfônica da Escola de Música e Belas Artes do Paraná | unespar

LetRa tRaduZIda 

Alegra-te, ressoa com alegria, 
o abençoou as almas 
cantando canções doces, 
Em resposta ao seu canto 
deixa os céus cantar comigo.

O dia amistoso brilha, 
as nuvens e as tempestades fugiram agora; 
porque os justos surgiram 
uma inesperada calma. 
A noite escura reinou em todos os lugares [antes]; 

É um moteto (K. 165) escrito por mozart quando estava hospedado em milão, 
enquanto produzia sua ópera “Lucio silla”, especialmente para o cantor castrado 
Vanazio Rauzzini, que possivelmente escreveu a letra, e fazia o papel de Cecilio, 
daquela ópera. sete anos depois, o compositor fez algumas alterações na partitura e 
atualmente é cantado por uma soprano feminina. a estreia deu-se na Igreja theatine, 
em 17 de janeiro de 1773, enquanto Rauzzini ainda cantava na ópera à noite.

surgir, feliz por fim, 
você que temia até agora, 
e alegre por este amanhecer de sorte, 
dar guirlandas e lírios com a mão direita cheia.

Você, ó coroa de virgens, 
conceda-nos a paz, 
Consola nossos sentimentos, 
do qual nossos corações suspiram.

Aleluia, aleluia!



mIssa da CoRoaÇÃo | 1779
MúsiCa de WOLfGanG aMadeus MOzaRt (1756-1791)

3 e 5 de novembro às 20h
Guairão

Regência | Paulo Barreto

Direção de Coro | silvany de mello

Regência de Coro | Jomar Lúcio de Lima

Maestro Coro Cidade de Ponta Grossa | eudes Junior stockler

Diretor der Produção | Gehad Hajar

Iluminador | Rodrigo Ziolkowski

SOLISTAS

Soprano | ana Paula Brunkow

Mezzosoprano | adaile domingues Koentopp

Tenor | daniel soufer

Barítono | Caê Vieira



CoRo LÍRICo 
de CuRItIBa
soPRanos
Dani Prim
Dayane Bernardi
Kenya Horst
Lorita Rivera
Maria Franziska Kollarz
Nelcy Piña Rodrigues Isleb
Orly Bach
Renildes Chiquito
Silvany de Mello

ContRaLtos
Denise Bettega Moressi
Jussara Marques de Medeiros
Lucinete Vieira
Silmara Machado de Campos
Viviane Souza

tenoRes
Daniel Barth Martins
Jackson Totsk
Jomar Lúcio de Lima 
Odair C. Sebaniski

BaIXos
Gehad Hajar 
João Carlos Moreno
João theófilo Chagas filho
Reginato Perini

VIOLINO I
Filipe Pinheiro
Pablo Malagutti
Ezequias Douglas de Paula
Profª Consuelo Froehner
Thiago Proença
Felipe Romagnoli

VIOLINO II
Vinícius Woikolesko
Emíli Alves
Maria Luiza Kaluzny
Ivan Pereira
Karina Romanó

VIOLA
Mário Henrique Batista
Caio Mey
Carlos EduardoTavares
Leonardo Vaz

VIOLONCELO
Maria Luiza Sprogis
Bianca Devai
Angela Caetano

CONTRABAIxO
Jaimes Albuquerque
Hely Souza 
Rodrigo Marques

FLAuTAS
Ricardo Ross
Silvia Rolim

OBOéS 
Maicon Alves
Vinicius Klos
Clarinetes 
Elvis Wiliiam 
Gabriel Lima
Rudinei Martinez

FAGOTE
Evilnei Moura

TROMPETES
Gabriel Vitor Alves
Thiago Lira

TROMPAS 
Weber Gomes 
Levy Alexandre
Cairley Batista

TROMBONES
Rodrigo Vicaria
Gabriel Guimarães
Eberton Santos
Davi Santos

TIMPANOS
Camila Cardoso

oRquestRa sInFônICa da esCoLa de músICa e BeLas aRtes 
do PaRanÁ / unesPaR

CoRo CIdade 
de Ponta GRossa
soPRanos
Andresa Lino da Silva
Deisi Vânia de Lima Horn
Jacqueline bonfim
Luciana Cristina de Souza
Maria Augusta Roggenkamp
Priscila de Oliveira Silva

ContRaLtos
Aline Ferreira Ayub Santos
Amani Niclevisk Svierkoski
Gisele Sandrino de Lara
Mariene de Souza Silva
Median Caroline P. Schott
Sarah Fernandes

tenoRes
Bruno Felipe Santos Silva
Christian de Sá Quimelli
João Luiz Gomes Junior
Paulo Robson R. Kincheski
Ricardo Janeczko Junior
Samuel Alvez de Lara

BaIXos
Cezar Francisco Kapp
Douglas Passoni de Oliveira
Guilherme Lucas Bueno
Rudson Silva Puchta
Weider Martins

a missa da Coroação (Krönungsmesse, K.317) é uma missa brevis, a 15º composta 
por mozart. embora apelidada de “da coroação” no século XIX por ser utilizada 
nas cerimonias de entronização de monarcas austríacos, foi escrita para as 
comemorações da páscoa de 1779 na Catedral de salzburgo, onde mozart 
trabalhava como organista e compositor, indicado por seu pai. 

algumas partes desta peça são famosas do repertório clássico e o solo do “agnus 
dei” apresenta melodias similares à “dove sono”, uma ária de da ópera “Le nozze 
di Figaro” do mesmo mozart.



ReCItaL HunGRIa 

6 de novembro às 20h
Capela Santa Maria

Regência | even Lis Zub

Diretor Geral | Paulo davi silva

I PaRte
CANTORA | dorottya Bánkövi  | Hungria

PIANO | Liris Leitzke 

II PaRte
ORQuESTRA OFILATO

BÉLa BaRtÓK | Hungarian Pictures (magyar Képek)

I - An Evening in the Village

II - Barentanz

III - Melodie

IV - Etwas Angeheitert

V - Swineherd’s Dance

HeitOr Villa-lObOs | Bachianas Brasileiras n.º 4 - Prelúdio

mICHaeL W. smItH | Freedom suite

J. BRaHms | Hungarian dance n.º 5 -

e. GRIeG | sigurd jorsalfar

G. BIZet | Farandole



ORQuESTRA OFILATO 
VIOLINO

Leandro Mascarenhas

Gabrielle Luciani Iensen Costa

Natália Pontirolli A. do Carmo

Lara Mazer Tiossi

Giovanna Carolina Buras

Nicole de Oliveira

Luzimar Primiano

Guilherme Favero

Amanda Lima de Souza

Mariana Valentim Gonçalves

VIOLA

Ana Luiza Machiavelli de Oliveira

Stephanie Kraneck Santos

Larissa yuri K. Evaristo

Ester Fameli

VIOLONCELLO

Rafaela Dalpisol de Almeida

João Pedro Cordeiro

Felipe Derewlany Gutierrez

Isaac Guiotto

Vitória V. z. Marchesine

CONTRABAIxO

Samuel Moura

CLARINETE

Nilberto Vasconcellos

FLAuTA

Michele Christie Boldt

Ana Cristina M. de Oliveira

Mariana Machiavelli de Oliveira

OBOé

Matheus Kahakura Franco Pedro

SAxOFONE TENOR

Valdir Marcos Garcia

TROMBONE

Gessé Gomes

TROMBONE

Gessé Gomes

TROMPA

Igor yulian Kovaliuk

TROMPETE

Vinicius Bueno F. Dos Santos

Luca Lima Iacomini

PIANO

Thiago Helpa



ReCItaL de PIano 

7 de novembro às 20h
Capela Santa Maria

Pianista | Jeferson mello

W. a. moZaRt 

Fantasia em Ré menor. KV 397

L. V. BeetHoVen  

sonata op. 27, nº 12. “ao Luar”

F. LIsZt 

Ballada nº 2

F. CHoPIn 

noturno op. 27, nº 1

Fantasia Improviso op. 66

C. deBussY 

L’Isle Joyeuse



CoRo da CIdade de Ponta GRossa 
Canta o PaRanÁ 
FuNDAçãO MuNICIPAL DE CuLTuRA 
DE PONTA GROSSA 

7 de novembro às 20h
Capela São Paulo Apóstolo | Ponta Grossa

8 de novembro às 20h
Capela Santa Maria

PRoGRama
1. mossurunga, Bento e Correia, Leocadio - Bom dia, Paraná! | arr. Eudes Jr. Stockler

2. mossurunga, Bento e Correia Junior - Lindo Rincão | arr. Gabriel de Paula Machado

3. mossurunga, Bento - Luar na mata | arr. M. Oliveira Filho

4. mossurunga, Bento - Pintassilgo no pinheiro | arr. Amani Niclevisk Sviercoski

5. alves, silvestre - Sabiá | arr. Weider Martins

6. Pinto, Inami Custodio - Gralha azul | arr. Luiz Polakoski

7. mossurunga, Bento e oliveira, milton de - Naipí e Tarobá | arr. João Gomes Junior

8. oswaldo e souza - Pingo d’água | arr. Gabriel de Paula Machado

9. Branco, Waltel e Philipowski, annita - Poentes da minha terra | arr. Maria Augusta Roggenkamp

10. Bueno, Álvaro - Campos Gerais | arr. Eudes Jr. Stockler 

11. Ribas, João amalio, niclevisk, amani e Roggenkamp, Carla - Antiga moda

Regência | eudes Jr. stockler

SOPRANOS 
Andresa Lino da Silva
Deisi Vânia de Lima Horn
Jacqueline bonfim
Luciana Cristina de Souza
Maria Augusta Roggenkamp
Priscila de Oliveira Silva

CONTRALTOS
Aline Ferreira Ayub Santos
Amani Niclevisk Svierkoski
Gisele Sandrino de Lara
Mariene de Souza Silva
Median Caroline P. Schott
Sarah Fernandes

TENORES
Bruno Felipe Santos Silva
Christian de Sá Quimelli
João Luiz Gomes Junior
Paulo Robson R. Kincheski
Ricardo Janeczko Junior
Samuel Alvez de Lara

BAIxOS
Cezar Francisco Kapp
Douglas Passoni de Oliveira
Guilherme Lucas Bueno
Rudson Silva Puchta
Weider Martins



GaLa LÍRICa
GREATEST HITS DO REPERTÓRIO OPERíSTICO 

11 de novembro às 18h
Guairinha

Soprano | ana Paula Brunkow 

Tenor | Jeferson Pires

Piano | Jeferson mello

PRoGRama
1. enfermant les Yeux (Manon – J. Messenet) – Jeferson Pires

2. depuis Le Jour (Louise – Charpentier)

3. uma Furtiva L’acrima (L’eleisir d’amore – donizzetti) – Jefferson Pires

4. d’amor sull ali Rose (Il Trovatore- G. Verdi) – Ana Paula Brunkow

5. dueto se m’ami ancor (Il Trovatore- G. Verdi) - Ana Paula Brunkow e Jeferson Pires

6. mattinata (R. Leoncavalo) – Jefferson Pires

7. non discordar di me – Dueto Ana Paula Brunkow e Jeferson Pires

8. musica Proibita (Stanislau Gastaldon) – Jeferson Pires

9. oh mio Babbino Caro (Gianni Schicchi – G. Puccini) – Ana Paula Brunkow

10. dueto Brindisi – (La traviata – G. verdi) – ana Paula brunkow e Jefferson Pire
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REALIZAÇÃO

APOIO

IV FestIVaL de ÓPeRa do PaRanÁ 

Direção Geral 
Gehad Hajar
Direção Artística 
Paulo Barreto
Direção de Produção 
silvany de mello
Direção de Coro 
Jomar Lúcio de Lima
direção de design Gráfico 
Lucinete Vieira
Projeto Gráfico
maria Helena Fontana Cabral adonis
Assessoria de Imprensa  
ellder anunciato

AuxILIARES DE PRODuçãO 
Andressa Harpis Bastos
Beatriz Marçal de Melo
Bianca Pereira de Oliveira
Carolina Alves
Dallyt Weinhardt
Eduardo Ferruzzi
Emanuelly Oliveira de Araujo
Flávia Alessandra Medeiros
João Paulo Moreira da Silva
Juliana Vieira Pinto
Julyane Domingues
Maraline L. A. A. de O. Costa e Silva
Maria Carolina Silva
Maria Eduarda de Souza
Marina de Arruda Alencar
Morjana Guimarães
Rafael dos Santos
Raphaely Silva Almeida
Raphael Reis Medeiros de Campos
Renata Letícia Marques
Victoria Spitzner Gonçalves
Viviane Santos de Souza
záire Osório dos Santos
Welson Vieira
Weslley Ramos dos Santos






