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Notícias
uas

Quarteto de metais da Ospa estreia na Série Música no 

Museu
A Pinacoteca do MARGS recebe o primeiro recital do Grupo de Trombones e Tuba da orquestra. É 
no dia 6 de novembro, domingo, às 16h30, com entrada franca. No dia 6 de novembro, domingo, as 
artes visuais e a música de câmara se encontram em uma eclética tarde na Pinacoteca do Museu de 
Arte do [...]
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A série Música no Museu"da Orquestra Sinfônica de
Porto Alegre consiste em recitais de música de câmara de
instrumentistas da Ospa e convidados em museus de

rnrmat >or uai >osPorto Alegre e do Interior do Estado.
Carlos Sell (violino), Velitchka Filipova (viola), Filip 
Filipov (violoncelo) e Eder Kinappe (contrabaixo). 
Todos são integrantes da Orquestra Sinfônica de 
Porto Alegre e acumulam vasta experiência em salas 
de concerto, concursos e festivais de diversas partes do 
mundo. O conjunto, que faz sua estreia hoje, se 
dedica a interpretar repertório próprio para a 
formação e adaptações, abrangendo diferentes 
compositores e estilos musicais.

f
r Com a série, a orquestra institucionaliza a presença da 

música de câmara na sua agenda, e proporciona ao 
público o acesso a novas obras, compositores, releituras e 
adaptações. Além disso, promove o encontro entre 
diferentes artes — as visuais e a música, por exemplo.
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apresentações. Este é o recita! de encerramento da série JM 
em 2016.
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