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5.ª Edição do Concerto do Bosque Mananciais tem apresentação única de Alvaro Siviero
e Sinfonia Rotterdam no Guairão

O grande auditório do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) receberá na quarta-feira, 19 de setembro,
Alvaro Siviero, um dos principais pianistas brasileiros da atualidade, acompanhado da Sinfonia
Rotterdam, uma das mais tradicionais Orquestras da Europa. Siviero volta a Curitiba para apresentar o
Hollywood Soundtrack II, concerto que vai brindar o público com grandes clássicos na história do
cinema. “Vamos apresentar músicas do repertório erudito que estão presentes em trilhas sonoras de
muitos filmes”, conta Siviero, lembrando a importância da música erudita na vida das pessoas.

O Concerto é uma iniciativa do Colégio do Bosque Mananciais viabilizada pela Artesalis Arte e Cultura
através da Lei Rouanet. Faz parte da série Concerto do Bosque Mananciais, projeto realizado em
conjunto pelo Colégio e por Siviero, que tem o objetivo de valorizar a cultura e o conhecimento através
da expressão da boa arte. O projeto conta com a parceria de diversas empresas.
O público poderá desfrutar de um repertório que conta com Johann Strauss (Overture “Die
Fledermaus”), Edvard Grieg (Concerto para piano e orquestra em lá menor, Op. 16) e Ludwig van
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Beethoven (Sinfonia n.º 7 em lá maior, Op. 92). A história das composições, assim como a sua
utilização em filmes clássicos, será apresentada por Siviero durante todo o espetáculo.

Toda a renda da bilheteria, por decisão do artista, será revertida para obras de ampliação do Colégio,
que está no nono ano de funcionamento em Curitiba. “Como cidadão e profissional da música, fico
muito feliz em saber que existe no Paraná uma instituição de ensino como essa, sem fins lucrativos, que
prioriza as virtudes, a educação personalizada e a música clássica para as crianças desde o berçário”,
diz Siviero.

Após a apresentação em Curitiba, os artistas se apresentam em Londrina, Maringá e encerram a turnê
do Concerto na Holanda.

Edições anteriores
O Concerto do Bosque Mananciais teve início em 2012, com “Lizt – Concertos para Piano”, no Teatro
Guaíra. Na sequência, vieram as seguintes apresentações: 2016: Braços Abertos (Alvaro Siviero e
Winston Ramalho, violinista) e Quinteto de Viena e Alvaro Siviero; 2017: Hollywood Soundtrack (Alvaro
Siviero e Orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santoro, de Brasília).

Os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos (41) 3315-0808 e na recepção do Colégio (41) 30421900.
5.ª Edição do Concerto do Bosque Mananciais | Hollywood Soundtrack II
Alvaro Siviero e Sinfonia de Rotterdam
Data: quarta-feira, 19 de setembro de 2018
Horário: 20 h
Local: Teatro Guaíra
Ingressos: R$ 100,00 (inteira), R$ 50,00 (meia) – Promoções especiais Clube Gazeta do Povo
Vendas: Colégio do Bosque Mananciais (41) 3042-1900 e Disk Ingressos (41) 3315-0808 (taxa de
participação de R$ 6,00 por ingresso)
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