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Quinteto de Cordas de Viena faz apresentação inédita em Curitiba 

 

Curitiba vai abrir a turnê pela América do Sul do Quinteto de Cordas de Viena Wiener 

Kammersymphonie na sexta-feira, 21 de outubro, em apresentação única que contará com a 

participação do renomado pianista brasileiro Alvaro Siviero. O concerto vai aliar o nível máximo de 

alegria ao fazer música com a inovação e a tradição e promete emocionar o público que for ao Auditório 

Mário de Mari do Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Paraná (Cietep – FIEP). A 

realização é do Colégio do Bosque Mananciais, que fica em Curitiba e possui uma proposta educativa 

inovadora, que alia a educação personalizada à excelência educativa e ao foco nas virtudes e nos 

valores humanos. “Receber o Quinteto de Cordas em Curitiba, junto ao grande pianista Alvaro Siviero, é 

para nós motivo de grande alegria pois temos certeza que estamos proporcionando aos nossos alunos, 

professores e a toda a nossa cidade momentos de cultura com a mais bela interpretação dos 

compositores clássicos”, diz o diretor geral do Colégio, Leandro Pogere. 

 

Nascida em 2006, no “Ano Mozart”, do encontro de instrumentistas de primeiríssimo nível radicados em 
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Viena, unidos com o objetivo de fundir suas experiências artísticas individuais com um projeto único e 

convincente, a Wiener Kammersymphonie se exibe em formação de quinteto de corda, mas expressa 

conceitualmente – tanto em estilo quanto em repertório – como uma identidade orquestral. O repertório 

dos concertos que começam em Curitiba e depois seguem para Porto Alegre (dia 23),  São Paulo (24), 

Rio de Janeiro (25), Petrópolis (26) e Córdoba, na Argentina, dia 28,  contará com interpretações 

primorosas e criativas de Mozart, Beethoven e de outros compositores clássicos. 

 

Siviero, que emocionou Curitiba em sua última apresentação, em junho, no Concerto Braços Abertos, 

volta de uma turnê internacional especialmente para se apresentar com o Quinteto de Viena. 

Interpretará Mozart, Chopin e Liszt. O “intermezzo” será feito pelos músicos paranaenses Agnaldo 

Martinucci e André Deschamps, que preparam uma surpresa para o público. 

  

PROGRAMA: 

 

Primeira Parte  

Wiener Kammersymphonie 

W. A. Mozart - Flauta Mágica 

(versão para Quinteto de Cordas) 

1) Overture 

2) Der Vogelfänger bin ich ja - andantino 

3) der Hölle Ranche - Allegro assai 

4) Finale - Andante-Allegro-Allegro moderato 

E. W. Korngold - Märchenbilder 

(versão para Quinteto de Cordas) 

1) Wichtelmännchen - Molto vivace 

2) Mummenschanz - Vivace 

  

Alvaro Siviero 

1) Frédéric Chopin - Fantaisie-Impromptu Op. posth 66 em dó sustenido menor 

2) Franz Liszt - Après une lecture du Dante -Fantasia quasi Sonata 

  

INTERMEZZO 

Segunda Parte 

Wiener kammersymphohie e Alvaro Siviero 

(versão para Quinteto de Cordas e Piano Forte) 

1) W. A. Mozart - Concerto para Piano No.12 em Lá maior  K414 
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Serviço: 

Quinteto de Cordas de Viena abre em Curitiba turnê na América do Sul 

Participação especial: Pianista Alvaro Siviero 

Realização: Colégio do Bosque Mananciais 

Data: sexta-feira, 21 de outubro de 2016 

Local: Auditório Mario de Mari (Cietep – Fiep) – Av. Comendador Franco, 1341 

Horário: 20h 

Ingressos: R$ 100,00 a inteira, R$ 50,00 a meia. 

Informações e Vendas: 41 3352-4678 (Colégio) e 9981- 7438 (André) 

  

Data: 19/10/2016 

Fonte: Binômio Comunicação 


