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Depois do forró é a vez da música de câmara. Os melhores tenores e mestres da chamada
música clássica já estão em Campina Grande. Desde ontem que a cidade está sediando o II
Festival Internacional de Música. O evento realizado através de uma parceria entre a
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e a Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG) ocorrerá até o sábado, no Teatro Municipal Severino Cabral. Professores de música
erudita de sete países, incluindo o Brasil, estão participando do evento, que é o único do
gênero no estado da Paraíba.
Serão seis dias de uma intensa programação nos quais mais de 100 alunos, de onze estados
brasileiros, enfrentarão uma verdadeira maratona de aulas, ensaios e apresentações, com
um corpo docente de 23 músicos professores do Brasil, Estados Unidos, França, Itália,
Inglaterra, Coreia do Sul, Costa Rica, Venezuela e Israel. "Em seis dias de encontro o público
poderá prestigiar a apresentação de orquestras, conjuntos de câmara, grupos vocais e
instrumentais", revelou o professor Vladimir Silva, organizador do evento. Ao todo serão
realizados 10 consertos, um deles o de abertura, programado para acontecer ontem à noite.
"O Festival surgiu como forma de incentivar a música clássica em nossa cidade", observou o
coordenador do curso do música da UFCG e um dos responsáveis pelo festival Alan Carlos.
De acordo Alan Carlos, o evento contemplará também aulas, masterclasses, recitais e
concertos. As aulas e ensaios acontecem durante o dia na Unidade de Arte e Mídia da UFCG
enquanto que os consertos acontecem sempre a noite no Teatro Municipal Severino Cabral.
Um público de 50 mil pessoas deverá prestigiar a semana do Festival, retirando o ingresso
antecipadamente na bilheteria do Teatro. Uma das propostas do Festival, segundo Alan
Carlos, é criar referências em música de câmara e em interpretação de música de concerto,
formando, ao mesmo tempo, plateias em Campina e circunvizinhanças.
Visa ainda fortalecer intercâmbios e parcerias com entidades nacionais e internacionais
especializadas em música de concerto e ampliar a visibilidade do município no setor cultural,
notadamente no campo da música. Durante o Encontro haverá uma homenagem in
memoriam ao músico paraibano, natural de Itaporanga (PB), Radegundis Feitosa. Ele faleceu
vítima de acidente.
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