PROGRAMAÇÃO 2019

Ministério da Cidadania, Secretaria Especial
de Cultura, Governo do Estado de São Paulo,
por meio da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa, e Sustenidos apresentam:

DESTAQUES 2019

CONFIRA EM: WWW.PROJETOGURI. ORG.BR
II SONAMOSLATINOAMÉRICA +
III RIBEIRÃO BRASIL JAZZ FESTIVAL
ABERTURA DA II MOSTRA
INTERNACIONAL DE TEATRO
PROJETO GURI CONVIDA
FELIPE SENNA

19/6, 14H

Praça Romulo Morandi
• r. Luiz Barreto - Campos
Elísios, Ribeirão Preto/SP

31/8, 19H30

Teatro Municipal Waldir Silveira
de Mello • av. Rio Branco, s/nº,
Marília/SP

23/10, 18H30

Sesc Sorocaba • r. Barão de
Piratininga, 555, Sorocaba/SP

FLIV 2019

24/10, 18H

Parque da Cultura • av. Francisco
Ramalho de Mendonça, 3112,
Votuporanga/SP

PROJETO GURI CONVIDA
PROVETA

29/10, 19H

Sesc São Carlos • av. Comendador
Alfredo Maffei, 700, São Carlos/SP

PROJETO GURI CONVIDA
PATRÍCIA COSTA

30/10, 19H30

PROJETO GURI CONVIDA
MARCELO JARDIM

1/11, 20H30
2/11, 16H

Teatro Municipal Erotides de
Campos • av. Maurice Allain,
454, Piracicaba/SP
Sesc Bauru • av. Aureliano
Cardia, 6-71, Bauru/SP

GR LORENA CANTA BEATLES /
PARTICIPAÇÃO BANDA W4

09/11, 19H

Teatro São Joaquim • r. Dom
Bôsco, 301-405, Lorena/SP

PROJETO GURI CONVIDA
THIAGO ABDALLA

19/11, 19H

Sesc Santos • r. Conselheiro
Ribas, 136, Santos/SP

27/11, 19H30

Teatro Municipal Erotides de
Campos • av. Maurice Allain,
454, Piracicaba/SP

PROJETO GURI CONVIDA
ARIEL BRITOS

27/11, 20H

Teatro Paulo Roberto Lisboa
• r. Quintino Bocaiúva, 749,
Presidente Prudente/SP

PROJETO GURI CONVIDA
PAULO PORTO ALEGRE

06/12, 19H

Sesc Birigui • r. Manoel
Domingos Ventura, 121, Birigui/SP

CONCERTO DE NATAL

Os Grupos de Referência foram criados em 2010,
com o intuito de proporcionar um novo espaço de
prática musical voltada aos alunos de maior desenvolvimento técnico e em condições de executar obras originais e arranjos mais elaborados. O
Projeto Guri conta com 13 GRs, conjuntos instrumentais e vocais, de diferentes gêneros musicais,
distribuídos pelo interior e litoral, de forma a proporcionar acesso a estudantes de música em todo
o estado de São Paulo.
Procuramos oferecer aos nossos educandos um
leque amplo de vivências musicais, que corroborem com as diretrizes educacionais do programa,
com o objetivo de aumentar as referências, o aprimoramento técnico, a capacidade expressiva e a
prática de compor e improvisar.
Do calendário de 2019, com cerca de 80 concertos,
destacamos aqui as participações em eventos nacionais e internacionais e a série Guri Convida, nos
quais os GRs recebem músicos consagrados nacional e internacionalmente, como parte das estratégias
da Sustenidos de expandir o referencial estético e
musical, dos integrantes dos GRs e do público atendido. A escolha dos artistas leva em consideração
as potencialidades e necessidades de cada GR e
a singularidade de cada convidado, visando maior
ressonância das experiências e, consequentemente,
possibilitando aos jovens músicos o aprofundamento
de seus conhecimentos. Além disso, sempre convidamos artistas com o diferencial de serem, também,
difusores do conhecimento, em benefício da capacitação realizada para os educadores da região.
Os concertos destacados nesta programação
representam a importância dos Grupos no calendário regional e nacional – e mostram que o
programa, a cada ano, amplia seu diálogo com a
comunidade cultural do país.

DESTAQUES 2019

19/11, 19H
29/10, 19H
O clarinetista, saxofonista, compositor e arranjador Nailor Aparecido Azevedo Nascimento,
conhecido como Proveta, dividirá o palco com
os jovens da Big Band GR São Carlos.

DESTAQUES 2019

30/10, 19H30

19/6, 14H
facebook.com/projetoguri
instagram.com/projetoguri

O GR Franca participa da integração do III
Ribeirão Jazz Festival e do II Sonamos Latinoamerica, na cidade de Ribeirão Preto. Neste concerto o grupo apresenta o espetáculo “Música
latino-americana: um Brasil continental” com
peças brasileiras e hispano-americanas.

youtube.com/aapgprojetoguri
twitter.com/projeto_guri
bit.ly/ spotifyguri

WWW.PROJETOGURI.ORG.BR

realização:

31/8, 19H30
O GR Marília - Percussão, com ampla formação instrumental do naipe, que contempla
tambores populares e instrumentos melódicos
de percussão como vibrafone, marimba e tímpanos, apresenta repertório brasileiro, escrito
ou arranjado para a formação do grupo. Para
um público proveniente de diversos países, o
Grupo toca clássicos como Asa Branca e Garota de Ipanema, e também obras compostas
para a formação, como Suite Popular Brasileira
e Baião, do compositor Ney Rosauro.

Proveta é um dos mais importantes músicos
da atualidade. Fundador da Banda Mantiqueira,
participou de inúmeras gravações e shows nacionais e internacionais. Foi solista de Wynton
Marsalis e Big Band na tournê 2019.

23/10, 18H30
O GR Sorocaba recebe o maestro e compositor Felipe Senna, artista com uma carreira
consolidada nacional e internacionalmente, que
transita com grande fluência entre o erudito e
popular. Senna compôs e arranjou especialmente para o Grupo, visando o entrosamento
ideal do repertório vocal e da percussão, com
ênfase na música brasileira e latino-americana.
Sua presença junto ao GR Sorocaba é uma
oportunidade tanto de aprimoramento técnico,
quanto de vivência de uma dinâmica de ensaio
estimulante, criativa e inovadora.

24/10, 18H
O GR São José do Rio Preto se apresenta no Festival Literário de Votuporanga - FLIV
2019, um dos principais eventos multiculturais
do País. Para este concerto, a orquestra traz um
repertório eclético, passando por vários gêneros
musicais, de Vivaldi a ABBA, executados em arranjos primorosos. Sem dúvida um final de tarde
cercado de muita arte por todos os lados.

GR Piracicaba tem como artista convidada a
regente e educadora Patrícia Costa. Sua vasta
experiência e ativa atuação na área de canto
coral infantojuvenil certamente irão enriquecer ainda mais a rotina e o percurso artístico-pedagógico dos participantes do conjunto,
com repertório variado e proposta estimulante.

O GR Santos recebe o violonista Thiago
Abdalla (Quaternaglia) para realização de um
concerto em homenagem a um dos maiores
nomes do violão contemporâneo, Leo Brower.
O grupo interpretará peças de Brower como As
Paisagens Cubanas com Chuva e com Rumba.
A apresentação conta também com participações de ex-alunos do Projeto Guri.

27/11, 19H30
O GR Jundiaí (Orquestra Sinfônica) e o GR
Piracicaba (Coro) realizam um encontro especial para apresentarem um repertório natalino em um dos mais belos cenários arquitetônicos do estado de São Paulo, o Engenho Central
de Piracicaba. Neste concerto, o público poderá
assistir e cantar músicas de natal tradicionais,
músicas natalinas da América latina, e também
músicas de cinema referentes ao tema

27/11, 20H
1/11, 20H30

2/11, 16H

No palco do Sesc Bauru, 80 músicos dos conjuntos GR Itaberá e GR Bauru tocarão sob
a regência do maestro Marcelo Jardim. Um
concerto memorável, num programa dedicado
a compositores brasileiros, como Heitor Villa-Lobos, José Ursicino da Silva (Mestre Duda),
Edmundo Villani-Côrtes, Hudson Nogueira,
entre outros. Marcelo Jardim, experiente regente de banda, com diversas atuações internacionais, certamente extrairá do grupo a
riqueza rítmica e sonora de um repertório especialmente dedicado à música brasileira.

9/11, 19H
O GR Lorena apresenta repertório formado
por músicas dos Beatles arranjadas para coro.
Para esta apresentação, participação especial
de Wayfore (W4), banda local de rock formada
por ex-alunos do Projeto Guri que toca músicas
autorais, além de clássicos do quarteto britânico.

Ariel Britos é diretor fundador da Orquestra
Juvenil do Sodre (teatro nacional do Uruguai)
e do Sistema de Orquestras Juvenis e Infantis
do Uruguai. Com grande experiência internacional, dirigindo as maiores orquestras jovens
do mundo, Britos apresentará junto ao GR
Presidente Prudente um repertório que destaca músicas latino-americanas compostas originalmente para formação sinfônica

6/12, 19H
Violonista renomado, Paulo Porto Alegre tocará com os integrantes da Camerata de violões
– GR Araçatuba. O programa está sendo
montado a partir de arranjos que possibilitam a
execução de obras de compositores clássicos,
como J.S.Bach, e mais atuais, como Edson Lopes, Geraldo Ribeiro e Daniel Murray, além de
obras do próprio Paulo Porto Alegre, que culminará num espetáculo expressivo e original.

