Temporada 2017 – OSBM Pelo Mundo
Concerto ‘OSBM in Rock’ lota Instituto Cultural Municipal de BM
Público, formado por crianças, jovens adultos e idosos, se emocionou com grandes
sucessos do rock´n roll
Um público variado em idade e gosto musical. Assim foi a platéria do OSBM in Rock,
concerto realizado na noite do último dia 30 de agosto pela Orquestra Sinfônica de
Barra Mansa, no Instituro Cultural Municipal. Adultos, idosos, jovens e crianças
lotaram o local e cantaram junto com a cantora convidada, Angélica Ribeiro, da banda
D´Hanks, e, em alguns momentos, também foram regidos pelo maestro Vantoil de
Souza.
A emoção tomou conta do espaço, que ficou pequeno para a grandeza do
espetáculo. O repertório foi formado por sucessos de nomes consagrados do rock
como Beatles, Queen, Led Zeppelin e Pink Floyd: “Love is all you need”, “Bohemian
Rhapsody”, “We are the champions”, “Whole Lotta Love”, “Stairway to Heaven”,
“Kashmir” e “Another brick in the wall”.
Os solos de guitarra dos músicos convidados Setas, Mateus GuÍmel e Tiago Luiz foi
um show à parte. Os dois últimos são também integrantes da OSBM e deixaram um
pouquinho os instrumentos que tocam na orquestra – viola e oboé, respectivamente
-para mostrar sua versatilidade nos acordes da guitarra.
- O concerto foi excelente. A interação do público com a orquestra, com as músicas,
foi muito bom. Pudemos apresentar a versatilidade e a excelência do nosso trabalho,
a qualidade dos nossos músicos. Foi uma noite pra guardar na memória – disse o
maestro Vantoil de Souza.
Essa também foi a opinião de quem foi assistir. O contador Evandro Queiroz Glória,
morador de Volta Redonda, disse que estava assistindo pela primeira vez e que a
apresentação havia superado suas expectativas. “Foi ótimo. Estou assistindo pela
primeira vez e não esperava essa qualidade toda. Com certeza agora vou continuar
seguindo as apresentaçãoes da orquestra”, falou ele. A psicóloga Iolanda
Albuquerque também se mostrou encantada com o concerto. “Foi maravilhoso. E
quando entraram as guitarras, então, foi contagiante demais”, disse.
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