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QUINTETO VILLA-LOBOS ABRE FESTIVAL
MÚSICA NA ESTRADA COM CONCERTO NA
PESTALOZZI
Associação Pestalozzi recebe concerto do Quinteto nesta quinta-feira,
às 10h.
Abrindo a 7ª edição do Festival Música na Estrada, o Quinteto Villa-Lobos realiza nesta quinta-feira
(14) um concerto didático para os alunos da Associação Pestalozzi, em Porto Velho. No período da
tarde, serão iniciadas as oficinas de instrumentos de sopro. Toda a programação do festival é
gratuita.
O quinteto de sopro foi fundado há mais de 50 anos com o objetivo de divulgar a música de câmara
brasileira mundo afora e, atualmente, é formado por Rubem Schuenck, flauta, Luiz Carlos Justi,
oboé; Paulo Sérgio Santos, Clarinete; Phillip Doyle, Trompa; e Carlos Henrique Bertão, Fagote.

A Associação Pestalozzi tem quase 40 anos de criação e atende a adultos e crianças especiais
gratuitamente em Porto Velho. O local será o cenário para a primeira apresentação da programação.
“A música é uma linguagem universal, talvez a única que independe até da audição em função da
vibração do som. Nosso papel e objetivo é levar a arte e conectá-la com as pessoas. Se elas não
podem vir ao teatro, nós vamos até elas. O importante é dar acesso, oportunidade e criar condições
para uma vivência artística genuína”, explica Márcia Ximenes, produtora e uma das criadoras do
festival sobre a ideia de levar música às escolas.
Ainda na quinta-feira, o grupo iniciará as oficinas de seus respectivos instrumentos, que seguem até
sábado, dia 16.
É a primeira vez que as oficinas de oboé, trompa e fagote são oferecidas na cidade. “Nosso objetivo
é sair do que é comumente oferecido, como a flauta, e abrir espaços para instrumentos menos
comuns”, explica Márcia Ximenes.
As oficinas serão realizadas na Assembleia de Deus Madureira, localizada na Rua Benjamim
Constant, 2553, bairro São Cristóvão. As inscrições devem ser feitas no site
musicanaestrada.art.br/inscricoes/.
MAIS PROGRAMAÇÃO
Na sexta-feira (15), o Quinteto Villa-Lobos se apresenta no Teatro Guaporé, às 20h.
No domingo (17), o espetáculo infantil Cinco dias em Um Balão encerra a programação do festival
em Porto Velho, com apresentação às 17h, também no Teatro Guaporé.
Para as duas apresentações, os convites serão distribuídos gratuitamente uma hora antes das
apresentações no local do evento.
SOBRE O FESTIVAL
O projeto tem como objetivo conectar o público com artistas de diversas regiões do país por meio
das artes. Os números do evento são expressivos: em 2016 foram 17 mil quilômetros percorridos em
seis estados da Amazônia brasileira, com 30 apresentações, 400 pessoas entre artistas, produtores,
técnicos e prestadores de serviços, 43 professores de música e dança, 500 alunos e mais de 15 mil
pessoas prestigiaram as apresentações do festival.
“Para esse ano estamos esperando um aumento de 20% no público a ser contemplado. Afinal, é
para isso que realizamos o Festival todos os anos, com o intuito de envolver, encantar e sensibilizar
cada vez mais pessoas e só a arte é capaz de fazer essa mobilização”, afirma Fernando Ramos,
fundador da Kommitment, ao lado de Márcia Ximenez.
Com realização do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura através da Lei Rouanet e da
Kommitment Produções Artísticas, o festival é apresentado pela Caixa Seguradora com o patrocínio
máster do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e patrocínio da
Instituição de Ensino Superior Estácio.
SOBRE A KOMMITMENT

Dança, música, teatro, balé e conteúdos educacionais compõem o leque de projetos da agência
cultural Kommitment Produções Artísticas, de Fernando Ramos e Marcia Ximenez, fundada em
2011. Com estes projetos a produtora atende as estratégias de posicionamento de importantes
marcas do mercado nacional reforçando a visão de que incentivar a cultura é uma forma de contribuir
para o enriquecimento educacional de uma sociedade.

