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TEMPORADA 2018

Concertos de excelência para um
público crescente e diversificado.
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ORQUESTRA
FILARMÔNICA
DE MINAS GERAIS

Criada pelo Governo de Minas Gerais em 2008, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais tornou-se um dos mais bem-sucedidos
programas no campo da música erudita em todo o Brasil. Reconhecida com prêmios culturais e de desenvolvimento econômico,
a Filarmônica já interpretou, nestes 9 anos de existência, cerca de 1.000 obras em 700 concertos. Possui três álbuns pelo selo
internacional Naxos e outros cinco lançados independentemente.
Sob a direção artística e regência titular de Fabio Mechetti, o corpo artístico da Orquestra é atualmente formado pelo
Regente Associado Marcos Arakaki e por 90 músicos de todo o Brasil, Europa, Ásia e américas do Sul e do Norte. No cerne
do sucesso da Orquestra está não apenas a consistente direção artística, mas, também, um inovador modelo de gestão
realizado por uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), o Instituto Cultural Filarmônica. A Orquestra
tem como sede a Sala Minas Gerais, espaço inaugurado em 2015 e construído com os critérios acústicos mais rigorosos para
a performance da música orquestral.
Os concertos das séries Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série contam com a participação de grandes solistas de
renome nacional e internacional. A Filarmônica mantém uma sólida plataforma de formação de público e de aprimoramento
de jovens músicos. Ela inclui os Concertos para a Juventude, os Concertos Didáticos e de Câmara, os Clássicos na Praça,
realizados na capital, Turnês pelo interior de Minas Gerais e outras cidades do Brasil, os projetos Laboratório de Regência, de
aprimoramento de jovens regentes, e Festival Tinta Fresca, para novos compositores. Há ainda a produção de vários conteúdos
sobre o universo sinfônico, disponíveis no site www.filarmonica.art.br.

CONHEÇA O TRABALHO DA
FILARMÔNICA PARA 2018
A seguir apresentamos os concertos
que preparamos para esta temporada,
tanto na Sala Minas Gerais como em
outras localidades.

2 CONCERTOS ESPECIAIS
PARA CELEBRAR OS 10 ANOS
DA NOSSA ORQUESTRA

No Brasil, onde a história da música sinfônica é marcada pela descontinuidade e uma limitada
relevância na sociedade, celebrar os 10 anos da Filarmônica representa uma aposta na continuidade
e na importância da construção de um legado cultural para as futuras gerações.
Com a Nona Sinfonia de Beethoven, em 21 de fevereiro de 2008, deu-se início a uma história de
sucesso incomparável no cenário musical nacional. Com missão clara e proposta artística ousada, a
Filarmônica conquistou a admiração dos mineiros, o respeito dos brasileiros e o interesse internacional.
É essa história que queremos celebrar com a execução de dois concertos especiais nos dias
17 e 18 de fevereiro de 2018, antecedendo a abertura da temporada de concertos. Nada melhor para
essa comemoração do que a execução, 10 anos depois, da própria Nona de Beethoven, obra-prima
incontestável, ode à alegria, brado de otimismo e conciliação.

17 E 18 / FEVEREIRO 2018
SALA MINAS GERAIS

Programa

Fabio Mechetti, regente

Francisco Manuel da SILVA

Adriana Clis, contralto

Hino Nacional Brasileiro

Matheus Pompeu, tenor

Camargo GUARNIERI

Licio Bruno, baixo-barítono

Suíte Vila Rica

Coro da Osesp

Ludwig van BEETHOVEN
Sinfonia nº 9 em ré menor, op. 125, “Coral”

Gabriella Pace, soprano

Valentina Peleggi, regente
Concentus Musicum de Belo Horizonte
Iara Fricke Matte, regente
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57 CONCERTOS EM 5 SÉRIES
Com obras do repertório sinfônico universal, esses concertos contam com a participação de solistas e regentes de
renome nacional e internacional no cenário da música erudita.
Em 2018 estão, dentre outros, os seguintes convidados: Arnaldo Cohen, Christina e Michelle Naughton, Daniel
Müller-Schott, Evelyn Glennie, Gabriela Montero, Isaac Karabtchevsky, Nelson Freire, Paulo Szot e Vadim Gluzman.
Na série Fora de Série, sob o tema EXPEDIÇÕES, o público vivenciará degustações musicais através de viagens por
diferentes regiões e culturas, explorando a riqueza e as variações formais, da música de câmara à sinfonia.

Christina e Michelle Naughton
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Daniel Müller-Schott

Allegro e Vivace
Quintas e sextas

20h30

Presto e Veloce
Quintas e sextas

Sábados			18h

Nelson Freire

24 concertos

20h30

Fora de Série

Evelyn Glennie

24 concertos

9 concertos
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20 CONCERTOS EDUCACIONAIS
E DE FORMAÇÃO DE PÚBLICO
Aprendendo com o universo da música clássica

Concertos Didáticos

6 concertos

6 concertos

Concertos sinfônicos dedicados aos jovens e suas famílias.
Público estimado por concerto: 1.400 pessoas

Domingos			11h

Concertos de Câmara
Apresentações por grupos de instrumentos (cordas, madeiras, metais e percussão),
visando o desenvolvimento da percepção da diversidade de sons de uma orquestra.

8 concertos
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Concertos para a Juventude
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Dedicados a crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio e instituições
sociais. Além de apreciar a música, o público recebe informações sobre a orquestra,
os instrumentos e os estilos musicais. Público estimado por concerto: 1.400 pessoas.
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2 PROGRAMAS DE FOMENTO
A NOVOS TALENTOS
Festival Tinta Fresca

1 concerto
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De caráter nacional, destina-se a identificar e fomentar a criação musical sinfônica
entre compositores brasileiros. Após criteriosa seleção das obras, os compositores selecionados
trabalham com a Orquestra, durante uma semana, na preparação do concerto da estreia mundial de
suas obras. Concerto gratuito para público estimado de 1.400 pessoas.

Laboratório de Regência

1 concerto

Iniciativa que oferece a 15 jovens regentes a oportunidade de aprimorar seus talentos através de oficinas
ministradas pelo maestro Fabio Mechetti, durante uma semana. Ao final das aulas técnicas e teóricas,
quatro regentes conduzem a Orquestra em um concerto gratuito para um público estimado de 1.400 pessoas.
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12 CONCERTOS
DE CIRCULAÇÃO
Outros espaços de propagação da música sinfônica

Clássicos na Praça

3 concertos

Com um repertório vigoroso, os concertos na praça proporcionam momentos de descontração e
encantamento a um público amplo e heterogêneo. São realizados aos domingos, gratuitamente, em
praças de Belo Horizonte e região metropolitana. Média de público de 3.500 pessoas por apresentação.

Turnê Estadual

7 concertos

A música viaja ao interior do estado com a Orquestra Filarmônica realizando apresentações, em sua
maioria, ao ar livre. Um repertório emocionante que possibilita o contato de um público cada vez
maior com a música sinfônica de excelência. Média de público de 3.500 pessoas por apresentação.

Turnê Nacional

2 concertos

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais percorre importantes regiões do Brasil, a fim de
divulgar a música sinfônica de excelência e representar o Estado no cenário nacional.
Média de público de 1.500 pessoas por apresentação.

Concerto aberto
com Nelson Freire
em Boa Esperança, MG
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1ª TURNÊ INTERNACIONAL
NA EUROPA
ultrapassando fronteiras

Sala da Fundação Calouste Gulbekian
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Nelson Freire
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Consolidada como está no seu estado de origem, reconhecida como uma grande orquestra por todo o Brasil,
a Filarmônica de Minas Gerais sente-se posicionada a levar agora a outras partes do mundo, celebrando seus
10 anos de sucesso, uma imagem de um Brasil de excelência, comprometido com os valores e ideais que definem
um país que respeita e apoia a Cultura de qualidade. Levar a outras nações a imagem de um Brasil promissor
através de algo de comprovado sucesso é um investimento necessário para um resultado potencialmente capaz de
trazer grandes resultados para os músicos e a Orquestra como um todo, para o Estado de Minas e para o Brasil.

Agenda de concertos
7 outubro: Concerto em LISBOA na Sala da Fundação Calouste Gulbenkian
9 outubro: Concerto em AMSTERDAM na Concertgebouw
10 outubro: Concerto em PARIS no Théatre des Champs Elysées

14 outubro: Concerto em BERLIM na Berliner Philharmonie

Programa
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12 outubro: Concerto em PRAGA na Rudolfinum Dvorak Hall

Théatre des Champs Elysées
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Concertgebouw

CARLOS GOMES O Guarani: Protofonia
MANUEL DE FALLA Noites nos Jardins da Espanha

Fabio Mechetti, regente

VILLA-LOBOS Momoprecoce

Nelson Freire, piano

VILLA-LOBOS Choros nº 6

Rudolfinum Dvorak Hall

Berliner Philharmonie

REALIZAÇÕES E
RESULTADOS PARA
A SOCIEDADE
2008 - 2017
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CONQUISTAS e realizações
A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em apenas dez anos de atividades, construiu
um sólido programa cultural. Conheça aqui os resultados alcançados nesse período:

940

mil espectadores

731
975
102
38
5

concertos realizados

525
135
1
4
3
1
3
1
1

obras interpretadas
concertos em turnês estaduais
concertos em turnês nacionais
concertos em turnê internacional

notas de programa
webfilmes
coleção com 3 livros e 1 DVD sobre o universo orquestral
exposições intinerantes e multimeios sobre música clássica

CDs pelo selo internacional Naxos (Villa-Lobos)
CD pelo selo nacional Sesc (Guarnieri e Nepomuceno)
CDs independentes (Brahms & Liszt, Villa-Lobos e Schubert)
trilha para balé com o Grupo Corpo
trabalho para orquestra e bonecos com o Grupo Giramundo

173.910 é a média mensal de visualizações no site
4.645* seguidores no Twitter
10.500* seguidores no Instagram
37.172* fãs no Facebook, com alcance mensal de aproximadamente 200 mil pessoas
2.755* inscritos no Youtube, com média mensal de 66.000 minutos assistidos
R$ 12.435.000 é a média anual de mídia espontânea impressa e online

* Dados coletados até setembro de 2017
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GRANDE EXPOSIÇÃO
NAS REDES SOCIAIS E
MÍDIA ESPONTÂNEA
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PREMIAÇÕES artísticas
2016

Troféu JK de Cultura e Desenvolvimento de Minas Gerais –
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e Maestro Fabio Mechetti

2015

Grande Prêmio da Revista Concerto –
Sala Minas Gerais e Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

2015
2012
2010
2009

Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico – Maestro Fabio Mechetti
Prêmio Carlos Gomes de Melhor Orquestra Brasileira
Prêmio Associação Paulista de Críticos de Artes de Melhor Grupo Musical Erudito
Prêmio Carlos Gomes de Melhor Regente Brasileiro – Maestro Fabio Mechetti

PREMIAÇÕES técnicas
2014
2013
2013
2012

14ª Bienal Interamericana de Design Madri | Retroprojeção - Concertos de Câmara
10ª Associação dos Designers Gráficos Brasil | Programas de concerto 2011
10ª Associação dos Designers Gráficos Brasil | Retroprojeção - Concertos de Câmara
Prêmio Minas de Comunicação – VTs Filarmônica e você, unidos pela música

GESTÃO de excelência
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2013
2010

Prêmio Mineiro de Excelência de Gestão das Entidades do Terceiro Setor
Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo

MÚSICA E ECONOMIA:
A ORQUESTRA NA
CADEIA PRODUTIVA
DA CULTURA.
O Instituto Cultural Filarmônica (ICF) é uma Oscip
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público)
que mantém um Termo de Parceria com o Governo
de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de
Cultura. Por esse mecanismo, o Estado garante recursos
para o pagamento de salários dos músicos e funcionários
da Orquestra. Toda a programação artística e custos
administrativos são viabilizados por meio de parcerias
privadas, obtidas principalmente através das leis de
incentivo à cultura.
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OPORTUNIDADES DE
TRABALHO DIRETO
• 90 músicos
• 10 técnicos de Orquestra
• 41 funcionários nas áreas de
administração e finanças, comunicação,
marketing, operações e produção.

OPORTUNIDADES DE
TRABALHO INDIRETO
Entre 2008 e 2017, foram
geradas 60 mil oportunidades
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de trabalho e renda.

Nós acreditamos
no poder transformador
da música clássica

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é um corpo artístico oriundo de política pública formulada
pelo Governo de Minas Gerais.
Em 2008, com a finalidade de criar uma nova orquestra para o Estado, o Governo optou pela execução
dessa política por meio de parceria com o Instituto Cultural Filarmônica, uma entidade privada, sem fins
lucrativos, qualificada com o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip.
Tal escolha objetivou um modelo de gestão flexível e dinâmico, baseado no acompanhamento e avaliação
de resultados. O Termo de Parceria é o instrumento que rege essa relação entre o Estado e a Oscip.
Além dele, as parcerias com instituições e empresas públicas e privadas são fundamentais e viabilizam a
realização de toda a programação artística da orquestra.

PARCERIAS em 2017
Governo do Estado de Minas Gerais: Secretaria de Estado de Cultura (Termo de Parceria) e
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig (Sala Minas Gerais).
Empresas e Instituições Patrocinadoras e Apoiadoras:
Itaú Personnalité, Aliança Energia, AngloGold Ashanti, Kinross, CBMM, Mercantil do Brasil,
Instituto Unimed-BH, BTG Pactual, Vivo, Banco Votorantim, Líder Aviação, Picchioni Câmbio,

FOTO: BRUNA BRANDÃO

FOTO: BRUNA BRANDÃO

Banco Inter, Globo Minas, Rede Minas e Rádio Inconfidência.

SALA MINAS GERAIS
Rua Tenente Brito Melo, 1.090 | Barro Preto
CEP 30.180-070 | Belo Horizonte - MG
(31) 3219.9000 | Fax (31) 3219.9030
WWW.FILARMONICA.ART.BR

REALIZAÇÃO

