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Mais música erudita. O pianista costarricense Manuel Matarrita realiza hoje um concerto no 
Teatro Municipal Severino Cabral dentro da programação II Festival Internacional de Música 
de Campina Grande. O músico se apresenta a partir das 20h. Ele vai apresentar a peça 
"Rapsódia Húngara Nº 5, S. 244/5 "Héroïde-Élégiaque" (Franz Liszt, 1811 - 1886)". Será o 
4º concerto do evento que tem superado as expectativas da coordenação. 
 
Manuel Matarrita é atualmente um dos mais ativos pianistas da Costa Rica, atuando como 
solista e professor. Além do seu país, também tem se apresentado na Nicarágua, El 
Salvador, Cuba, Colômbia, Peru e Estados Unidos. Em 2010, participou da estreia mundial da 
Toccata para piano e orquestra de cordas, do compositor Jerry Sieg. Desde 2006, Manuel 
Matarrita é o pianista oficial do International Voice Competition Ciudad de Trujillo, que 
acontece anualmente no Peru. Manuel Matarrita é Bacharel em Música e Licenciatura em 
Piano pela Universidad de Costa Rica; Mestre em Música pela University ofNew Orleans; e 
Doutor em Música pela Louisiana State University. Entre os seus principais professores estão 
Higinio Fernández, María Clara Cullell, Mary Ann Bulla e Constance K. Carroll. Atualmente, é 
professor da Escola de Música da Universidad de Costa Rica.  
 
A quarta noite do II Festival Internacional de Música de Campina Grande, apresenta ainda o 
concerto do pianista Mauro Bertoli, que interpretará a peça "Impromptu brilhante sobre 
temas de Rossini e Spontini (Franz Liszt, 1811 - 1886"; o pianista José Henrique Martins que 
interpretará a obra "Paráfrase sobre Rigoletto (Verdi/Franz Liszt, 1811 - 1886", além dos 
pianistas Hye-Youn Park e Mauro Bertoli que apresentará a "Sonata em Sol Menor Nº 2" ; a 
violonista Adriana Linares e o pianista José Henrique Martins. 
 
Com uma intensa programação, que inclui palestras, aulas e ensaios além de realização de 
concertos gratuitos todas as noites, o evento tem mostrado que na terra do forró existe 
espaço para a chamada música de câmara. O Festival promovido pela Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG), em conjunto com a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
prossegue até o próximo sábado, com a participação de 23 músicos professores, de nove 
países e mais de 100 alunos, de onze estados. 
 
(Fonte: Diário da Borborema) 
Link: http://www.diariodaborborema.com.br/2011/07/07/cultura3_0.php 


