OSBM Juvenil toca MPB e pop em Itatiaia
OSBM Juvenil toca MPB e pop em Itatiaia Concerto aconteceu na Casa de Cultura do
municípioCom uma platéia atenta, a Orquestra Sinfônica Juvenil de Barra Mansa, que integra o
Projeto Música nas Escolas, se apresentou no último dia 19 de agosto, na Casa de Cultura de
Itatiaia. O público se emocionou e se surpreendeu com os jovens que, sob a regência do maestro
convidado Hércules Alves, tocaram canções da MPB, além de sucessos internacionais.Segundo o
maestro, que também integra a OSBM (Orquestra Sinfônica de Barra Mansa) e mora em Itatiaia, foi
a primeira vez que a OSBM Juvenil se apresentou no município. “Essa foi a primeira vez, mas os
músicos ficaram muito à vontade e já fomos convidados a voltar, pois a resposta do público foi
excelente, ficou além da nossa expectativa”, disse ele.
O assessor de Cultura do município, Rafael Fioratto, ressaltou o sucesso da apresentação e explicou
que, além de oferecer uma opção de cultura para a população, o objetivo do convite à orquestra foi
mostrar aos alunos da cidade, que também desenvolve projetos musicais, a experiência na prática.
“Temos vários cursos, inclusive através do projeto ‘A Música Venceu’, do maestro João Carlos
Martins, e quisemos oferecer essa experiência para nossos alunos. A resposta do público foi bastante
positiva, eles elogiaram bastante e certamente queremos receber a orquestra mais vezes”, falou
Fioratto.Jade Carmem Lima Correa, que é estudante de Música e moradora de Penedo, achou a
iniciativa excelente. “O concerto foi maravilhoso e o maestro Hércules é excepcional, seus arranjos
são lindos.
Precisamos incetivar mais eventos como esse em Itatiaia”, disse ela.Opinião compartilhada por Cida
Barreto, também moradora de Penedo. “Foi fantástico, deveria acontecer mais vezes. Esse tipo de
projeto é muito importante para uma cidade, principalmente para crianças e adolescentes, torna a
música clássica mais acessível. Aplausos para a Casa de Cultura de Itatiaia e para o Projeto Música
nas Escolas de Barra Mansa”, parabebizou Cida. Sobre a Orquestra Juvenil - A Orquestra Sinfônica
Juvenil é formada por músicos mais novos, alunos que se preparam para atuarem, também, na
OSBM. Atualmente conta com cerca de 60 componentes, alunos dos polos de prática instrumental
do Projeto Música nas Escolas, com faixa etária de 10 a 18 anos e alunos do Ensino Fundamental e
do Ensino Médio. Texto e foto: Ana Augusta Carvalho

