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Lançada no ano passado, a série Música no 
Museu foi criada pela Ospa para institucionaliza 
a presença da música de câmara na 
programação da orquestra. Ela leva ao públic 
repertórios para formações menos numerosas 

relação à sinfônica, além da produção de 
compositores que escrevem especificamente pé 
essas formações.

Quarteto Pró-música
É formado por Paulo Barcelos (violino), 
Geraldo Moori (violino), Delmar Breunig 
(viola) e Deolindo de Azambuja 
(violoncelo). Trata-se de um grupo de 
amigos com o interesse pela música e o 
prazer da convivência com a arte em 
comum. Todos são membros da Ospa há 
muitos anos, e também atuam em outros 
grupos e formações camerísticas, tendo 
uma experiência sedimentada em 
performances de concerto. Ao optar por 
linguagens musicais simples e leves, o 
quarteto tem a proposta de levar ao 
público música e entretenimento com 
qualidade.

em

0 "Quarteto de Cordas n° 12 op.96", também 
conhecido como "Americano", composto por 
Antonín Dvorák (1841-1904) em 1893, dá início 
ao recital de hoje. Trata-se de uma das obras 
mais celebradas do compositor checo nesse 
gênero. Na sequência, os instrumentistas 
executam "Saltando como um Saci", sexto 
movimento do "Quarteto de Cord 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959), elaborado em 
1946. Para finalizar a tarde em grande estilo, o 
público escuta dois importantes tangos de Astor 
Piazzolla (1921-1992), arranjados para quarteto 
de cordas: "La Muerte dei Angel" e "Invierno 
Porteno".
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Acompanhe a programação da Ospa em 
www.ospa.org.br. r

http://www.ospa.org.br
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Quarteto de cordas n° 12, op. 96 - "Americano"
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Heitor Villa-Lobos
Quarteto de cordas n° 1
SALTANDO COMO UM SACI (SEXTO MOVIMENTO)

Astor Piazzolla
La Muerte dei Angel
ARRANJO DE JOSE BRAGATO E ADAPTAÇÃO DE DEOLINDO DE AZAMBUJA

Astor Piazzolla
Invierno Porteno
ADAPTAÇÃO DE DEOLINDO DE AZAMBU
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Apresentação: Quarteto Pró^núsica, formado por
Geraldo Moori (violino), Pai^_____
Delmar Breunig (viola) e Deolindo Azambuja (violoncelo)
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