Concertos de excelência para um
público crescente e diversificado.
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CONHEÇA O
TRABALHO DA
FILARMÔNICA.
A seguir apresentamos os concertos que
preparamos para a nossa Temporada 2017,
tanto na Sala Minas Gerais como em
nossa circulação.
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SÉRIES por assinatura
Os 57 concertos das cinco séries por assinatura apresentam obras do repertório sinfônico universal e contam
com a participação de solistas e regentes de renome nacional e internacional no cenário da música erudita.
Em 2017, o público terá a oportunidade de ver e ouvir, no palco da Sala Minas Gerais, entre outros, os
seguintes convidados: Anna Vinnitskaya, Antonio Meneses, Lukás Vondrácek, Nelson Freire, Nicolas Koeckert,
Pinchas Zukerman, Philippe Quint, Robert Bonfiglio e Sergej Krylov.
A música barroca, por países e por compositores que se tornaram célebres, será o tema Fora de Série de 2017.

Allegro e Vivace
Nelson Freire
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Anna Vinnitskaya

Quintas e sextas

20h30

Presto e Veloce
Quintas e sextas

Sábados			18h

Pinchas Zukerman

24 concertos

20h30

Fora de Série

Philippe Quint

24 concertos

9 concertos
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EDUCAÇÃO e formação de público
Aprendendo com o universo da música clássica

Concertos Didáticos

8 concertos

Dedicados a crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio e instituições
sociais. Além de apreciar a música, o público recebe informações sobre a orquestra,
os instrumentos e os estilos musicais. Público estimado por concerto: 1.400 pessoas.

6 concertos
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Concertos sinfônicos dedicados aos jovens e suas famílias.
Público estimado por concerto: 1.400 pessoas

Domingos			11h

Concertos de Câmara

8 concertos

Apresentações por grupos de instrumentos (cordas, madeiras, metais e percussão),
visando o desenvolvimento da percepção da diversidade de sons de uma orquestra.

Concertos Comentados
Palestras de 30 minutos, com conteúdo histórico e musical, realizadas antes dos
concertos das séries Allegro, Vivace, Presto e Veloce. A iniciativa tem o objetivo de
oferecer uma experiência mais ampla em relação ao repertório do dia.

48 palestras
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Concertos para a Juventude
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FOMENTO a novos talentos
Festival Tinta Fresca

1 concerto
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De caráter nacional, destina-se a identificar e fomentar a criação musical sinfônica
entre compositores brasileiros. Após criteriosa seleção das obras, elas são interpretadas
pela Filarmônica em um concerto gratuito. Público estimado: 1.400 pessoas.

Laboratório de Regência
Iniciativa que oferece a jovens regentes a oportunidade de aprimorar seus talentos e,
ao final das aulas técnicas e teóricas, conduzir a Orquestra em um concerto gratuito.
Público estimado: 1.400 pessoas.

1 concerto
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CIRCULAÇÃO
Outros espaços de propagação da música sinfônica

Clássicos na Praça

3 concertos

Com um repertório vigoroso, os concertos na praça proporcionam momentos de descontração
e encantamento a um público amplo e heterogêneo. São realizados aos domingos, gratuitamente,
em praças de Belo Horizonte e região metropolitana. Média de público por concerto: 3.500 pessoas.

Turnê Estadual

10 concertos

A música viaja ao interior do estado com a Orquestra Filarmônica realizando apresentações,
em sua maioria, ao ar livre. Um repertório emocionante que possibilita o contato de um público
cada vez maior com a música sinfônica de excelência. Média de público por concerto: 3.500 pessoas.

Turnê Nacional

3 concertos

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais percorre importantes regiões do Brasil, a fim
de divulgar a música sinfônica de excelência e representar o Estado no cenário nacional.
Média de público por concerto: 1.500 pessoas.

Turnê Internacional
A Orquestra Filarmônica representa Minas Gerais e sua diversidade cultural
em festivais e salas do circuito internacional da música clássica.
Média de público por concerto: 1.500 pessoas.

2 concertos
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ORQUESTRA FILARMÔNICA
JOVEM E ACADEMIA
FILARMÔNICA
Profissionalização do músico e construção de um legado
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Orquestra Filarmônica Jovem
A Orquestra Filarmônica Jovem será formada por 80 músicos, que receberão bolsa-auxílio para que
possam se dedicar ao aprimoramento do seu aprendizado através de aulas com os professores da
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Além disso, a Orquestra Filarmônica Jovem vai levar a música clássica para cidades do
interior de Minas e também se apresentar na Sala Minas Gerais, visando o crescimento
artístico dos bolsistas e a formação de novas plateias. Jovens talentos, que hoje estudam em
conservatórios por toda Minas Gerais, poderão receber uma formação profissional altamente
qualificada e se tornarem aptos para ocupar posições dentro de grandes orquestras.

Academia Filarmônica
A Academia Filarmônica será formada por 15 músicos, que também receberão bolsa-auxílio.
Seu objetivo será aprimorar os conhecimentos teórico-práticos e culturais dos alunos, necessários
para exercer a profissão em orquestras de alta performance. Com isso, será possível
criar, em Minas Gerais, uma escola de referência na formação de músicos diferenciados,
permitindo que eles acessem o mercado de trabalho sem precisar sair do seu país.

REALIZAÇÕES E
RESULTADOS PARA
A SOCIEDADE
2008-2016
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CONQUISTAS e realizações
A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em apenas nove anos de atividades, construiu
um sólido programa cultural. Conheça aqui os resultados alcançados nesse período:

presença de

641
835
93
38
5
513
115
3
1
4
3
3
1
1

820 mil pessoas que se encantaram com os concertos realizados

concertos realizados
obras interpretadas
concertos em cidades do interior de Minas Gerais
concertos em cidades de Norte a Sul do Brasil
concertos na Argentina e no Uruguai

textos inéditos sobre obras e compositores interpretados
filmes para mídias sociais
livros de introdução ao universo sinfônico
DVD didático sobre música orquestral
exposições itinerantes e multimeios — Música sem mistério

CDs pelo selo internacional Naxos (Villa-Lobos)
CDs independentes (Brahms&List, Villa-lobos e Schubert)
trilha para balé com o Grupo Corpo
trabalho para orquestra e bonecos com o Grupo Giramundo

GRANDE EXPOSIÇÃO
NAS REDES SOCIAIS E
MÍDIA ESPONTÂNEA
65.100 é a média mensal de visualizações no site
4.189* seguidores no Twitter
7.120* seguidores no Instagram
28.114* fãs no Facebook, com alcance mensal de aproximadamente 200 mil pessoas
1.920* inscritos no Youtube, com média mensal de 65.991 minutos assistidos
R$ 1.636.512 é a média mensal em mídia espontânea impressa e online

* Dados coletados até setembro de 2016

PREMIAÇÕES

artísticas

2016

Troféu JK de Cultura e

Desenvolvimento de Minas Gerais –
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
e Maestro Fabio Mechetti

2015

Grande Prêmio da Revista

Concerto – Sala Minas Gerais e
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

2015

Prêmio Minas Gerais de

Desenvolvimento Econômico –

PREMIAÇÕES técnicas
2014
2013
2013
2012

14ª Bienal Interamericana de Design Madri | Retroprojeção - Concertos de Câmara
10ª Associação dos Designers Gráficos Brasil | Programas de concerto 2011
10ª Associação dos Designers Gráficos Brasil | Retroprojeção - Concertos de Câmara
Prêmio Minas de Comunicação – VTs Filarmônica e você, unidos pela música

Maestro Fabio Mechetti

2012

Prêmio Carlos Gomes de

Melhor Orquestra Brasileira

2010

Prêmio Associação Paulista de Críticos

de Artes de Melhor Grupo Musical Erudito

2009

Prêmio Carlos Gomes de Melhor

Regente Brasileiro – Maestro Fabio Mechetti

GESTÃO de excelência
2013
2010

Prêmio Mineiro de Excelência de Gestão das Entidades do Terceiro Setor
Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo

MÚSICA E ECONOMIA:
A ORQUESTRA NA
CADEIA PRODUTIVA
DA CULTURA.
O Instituto Cultural Filarmônica (ICF) é uma Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) que mantém um
Termo de Parceria com o Governo de Minas Gerais, através da
Secretaria de Estado de Cultura. Por esse mecanismo, o Estado
garante recursos para o pagamento de salários da Orquestra e
do ICF. Toda a programação artística e custos administrativos
são viabilizados por meio de parcerias privadas, obtidas
principalmente através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura
e da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.
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OPORTUNIDADES DE
TRABALHO DIRETO
• 92 músicos
• 10 técnicos de Orquestra
• 38 funcionários nas áreas de
administração e finanças, comunicação,
marketing, operações e produção

OPORTUNIDADES DE
TRABALHO INDIRETO
Mais de 60 mil oportunidades de
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trabalho e renda entre 2008 e 2016.

Nós acreditamos no poder da música clássica.

Nós acreditamos no
poder transformador
da música clássica.
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traga sua empresa para fazer parte desta história.

SALA MINAS GERAIS

Rua Tenente Brito Melo, 1.090 | Barro Preto
CEP 30.180-070 | Belo Horizonte - MG
(31) 3219.9000 | Fax (31) 3219.9030

www.filarmonica.art.br

REALIZAÇÃO

