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ARRAIAL ERUDITO A violinista Katie Kresek (foto maior) é um dos destaques do rol
de convidados do 2º Festival Internacional de Campina Grande, que vai homenagear
as memórias do trombonista Radegundis Feitosa e do maestro José Alberto Kaplan;
o também violinista Netanel Draiblate (ao lado, à direita) é outra figura de relevo
que vai participar do evento, aberto amanhã com concerto da Orquestra de Câmara
da Cidade de João Pessoa e a presença do maestro Keneth Fulton (à esquerda)
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Do fole
às cordas
dos violinos
Com abertura amanhã, o 2º Festival Internacional de
Música de Campina Grande pretende transformar a
terra do ‘Maior São João do Mundo’, em polo de música
erudita, com programa gratuito de concertos que vai
ocupar o Teatro Municipal Severino Cabral até o dia 9
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H

oje à noite, após o encerramento
do ‘Maior São João do Mundo’,
Campina Grande deixa de ser
a capital nacional do forró para se converter, por uma semana, em polo internacional de música erudita. Os foles das
sanfonas dão lugar às cordas dos violinos
a partir de amanhã, dia de abertura do
2ª Festival Internacional de Música de
Campina Grande.
O evento, uma parceria da Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG) e da Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB), abriga até o próximo
sábado, no Teatro Severino Cabral, profissionais, estudantes e amantes da música.
Eles vão acompanhar uma programação
(ver box abaixo) inteiramente gratuita

e Litoral.
que, além de promover concertos abertos
ao público, vai ministrar aulas para o
“O plano é de, futuramente, expandir
a programação incluindo outras cidades
corpo discente das duas universidades
da Paraíba, já que o festival ocorre em
e projetos sociais com comunidades carentes da região da Borborema.
Campina Grande, mas não é exclusivo
de Campina”, assinala Vladimir Silva.
“A ideia do festival é que Campina
se torne também um
Enquanto o projeto de expansão não toma corpo, as
centro de música clássica Evento quer
estender
instituições envolvidas na
através de uma proposta
de caráter artístico e pe- programação para produção pretendem trazer
para o bojo das atividades
dagógico que envolve 22
professores, convidados de outras cidades
um público bastante especial: os jovens de bairros e
renome no Brasil e no exterior”, diz Vladimir Silva, professor de
logradouros da periferia da cidade.
Sessenta crianças da vila de Guaregência e canto da UFCG e diretor arbiraba (na saída de Campina Grande
tístico do evento. A organização dobrou
para o Brejo) e 40 adolescentes do bairro
o número de participantes que atuaram
na edição passada, e a expectativa é que, do Mutirão vão ser acompanhados por
no próximo ano, o evento estenda sua
monitores em visitas guiadas ao Teatro
Severino Cabral, onde assistem aos conatuação para as regiões do Brejo, Sertão

certos de abertura e encerramento do
festival, muitas delas tendo a oportunidade de conferir os primeiros concertos de suas vidas. “A programação dos
seis dias não é apenas voltada para quem
gosta de música, mas também para quem
está começando a conhecê-la, aprendendo
ainda a desmitificá-la”, ressalta Vladimir.
NOME DE PESO
Na abertura, amanhã, às 20h, a Orquestra de Câmara da Cidade de João
Pessoa será regida por Keneth Fulton,
professor da Escola de Música da Universidade do Estado de Lousiana, nos
Estados Unidos, e maestro reconhecido
por sua atuação nos EUA e em países da
Europa.
No encerramento, próximo sábado,
outro ponto ápice do festival: uma orquestra formada por 100 alunos de onze

Estados brasileiros vai executar a peça
‘Réquiem para um Trombone’, composição de Eli-Eri Moura que homenageia o trombonista Radegundis Feitosa
(1962-2010), falecido ano passado em
um acidente automobilístico.
Na ocasião também será entregue o
troféu ‘Radegundis Feitosa’, que pretende
reconhecer músicos e entidades artísticas
e culturais que contribuíram para a
evolução musical num contexto local, regional e nacional. O primeiro nome a ser
celebrado com o prêmio é José Alberto
Kaplan (1935-2009), que recebe postumamente a honraria por sua história
como pianista, regente titular da Orquestra da Câmara do Estado da Paraíba
(entre 1974 e 1977), da Orquestra Sinfônica da Paraíba (em 1986) e do Coral
Gazzi de Sá (entre 1983 e 1985).

CONFIRA AQUI OS DESTAQUES DO FESTIVAL:
Amanhã, às 20h:
Abertura com a Orquestra de Câmara de João Pessoa. Regência: Keneth Fulton (EUA)
Terça-feira, às 20h:
Programa com obras de Astor Piazzolla, Jacques Ibert e Camargo Guarnieri
Quarta-feira, às 20h:
Concerto com o Coro de Câmara da UFCG e participação de Netanel Draiblate e Katie Kresek (violinos)
Quinta-feira, às 20h:
Repertório com peças de Beethoven e Dvorak
Sexta-feira, às 20h:
Sandoval Moreno (trombone) e Radegundis Tavares (trompa) interpretam, respectivamente, Bach e Arban
Sábado, às 20h:
Apresentação de ‘Réquiem para um trombone’ e entrega do troféu ‘Radegundis Feitosa’
2º Festival Internacional de Música de Campina Grande. No Teatro Municipal Severino Cabral (av. Marechal Floriano Peixoto, 692,
Centro, Campina Grande), de amanhã até sábado (9). Gratuito
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