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regente brasileiro a ser titular de uma
orquestra asiática.

CAROS AMIGOS
E AMIGAS,
É com grande alegria que, depois de

Neste mesmo programa ouviremos

algum tempo, voltamos a receber o

o apoteótico Capricho Italiano de

maestro Isaac Karabtchevsky. Dono

Tchaikovsky, com toda sua força

de uma vasta carreira internacional,

rítmica e forte paleta orquestral,

Karabtchevsky esteve recentemente

em contraste com o lirismo e sim-

envolvido num importantíssimo pro-

plicidade da Segunda Sinfonia de

jeto de resgate, revisão e gravação

Johannes Brahms.

das sinfonias de Villa-Lobos. Dentre
as obras registradas com a Osesp, ele

Esperamos que todos tenham a

traz nesta noite o segundo movimen-

oportunidade de desfrutar desse

to da Sinfonia nº 6, refletindo o talento

repertório fascinante e diverso com

singular que o grande compositor

a nossa orquestra, conduzido por

brasileiro tinha em desenvolver ideias

um dos mais importantes nomes

criativas e aplicá-las numa expressão

da música brasileira.

musical que alia rica orquestração e
originalidade no tratamento melódico.

FABIO MECHETTI

FABIO
MECHETTI

Diretor Artístico e
Regente Titular

Diretor Artístico e Regente Titular da
Orquestra Filarmônica de Minas
Gerais desde sua criação, em 2008,
Fabio Mechetti posicionou a orquestra
mineira no cenário mundial da música
erudita. Além dos prêmios conquistados,
levou a Filarmônica a quinze capitais
brasileiras, a uma turnê pela Argentina e Uruguai e realizou a gravação
de oito álbuns, sendo três para o selo
internacional Naxos. Natural de São
Paulo, Mechetti serviu recentemente
como Regente Principal da Filarmônica
da Malásia, tornando-se o primeiro

Nos Estados Unidos, Mechetti esteve
quatorze anos à frente da Orquestra
Sinfônica de Jacksonville e, atualmente,
é seu Regente Titular Emérito. Foi também Regente Titular das sinfônicas de
Syracuse e de Spokane, da qual hoje
é Regente Emérito. Regente Associado
de Mstislav Rostropovich na Orquestra
Sinfônica Nacional de Washington,
com ela dirigiu concertos no Kennedy
Center e no Capitólio. Da Sinfônica
de San Diego, foi Regente Residente.
Fez sua estreia no Carnegie Hall de
Nova York conduzindo a Sinfônica de
Nova Jersey. Continua dirigindo inúmeras orquestras norte-americanas e
é convidado frequente dos festivais de
verão norte-americanos, entre eles os de
Grant Park em Chicago e Chautauqua
em Nova York.
Igualmente aclamado como regente
de ópera, estreou nos Estados Unidos
dirigindo a Ópera de Washington. No
seu repertório destacam-se produções
de Tosca, Turandot, Carmem, Don
Giovanni, Così fan tutte, La Bohème,
Madame Butterfly, O barbeiro de
Sevilha, La Traviata e Otello.
Suas apresentações se estendem ao
Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Escandinávia, Escócia, Espanha, Finlândia, Itália,
Japão, México, Nova Zelândia, Suécia
e Venezuela. No Brasil, regeu todas as
importantes orquestras brasileiras.
Fabio Mechetti é Mestre em Regência
e em Composição pela Juilliard School
de Nova York e vencedor do Concurso
Internacional de Regência Nicolai Malko,
da Dinamarca.

considerada pelo crítico Tim Page,
do Washington Post, a melhor da
temporada.

ISAAC
KARABTCHEVSKY
Indicado pelo jornal inglês The Guardian
como um dos ícones vivos do Brasil,
o maestro Isaac Karabtchevsky desenvolve, desde os anos 1970, uma das
carreiras mais brilhantes no cenário
musical brasileiro. Maestro da Orquestra Sinfônica Brasileira por 26 anos,
comandou o projeto mais ousado de
comunicação popular da América Latina,
o Aquarius, que durante anos reuniu
milhares de pessoas ao ar livre e favoreceu a formação de um público sensível
à música de concerto.

Em 2011, assumiu a direção artística do
Instituto Baccarelli, formado na maior
comunidade carente de São Paulo e que
conta com cinco orquestras, entre elas
a Sinfônica Heliópolis.
Convidado pela Osesp, gravou a integral
das sinfonias de Villa-Lobos, resultado
de um trabalho de reconstituição das
partituras e resgate de uma esquecida vertente de sua obra. As gravações
ganharam o Prêmio da Música Brasileira.
Desde 2000, dirige, na Itália, no Musica
Riva Festival, masterclasses para maestros do mundo inteiro. Recebeu comendas
dos governos austríaco e francês e de
praticamente todos os estados brasileiros.
Isaac Karabtchevsky conduziu a Filarmônica de Minas Gerais em 2009 e 2011.

Fundou o Madrigal Renascentista em
Belo Horizonte e com ele viajou à Europa,
Estados Unidos e América do Sul. Na
inauguração de Brasília, o Madrigal
executou a Missa da Coroação de Mozart.

Na direção da Orquestra Petrobras Sinfônica, realizou espetáculos emblemáticos como O Caso Makropulos, O Anão,
O Amor das Três Laranjas, Piedade e
a Sinfonia dos Mil. Apresentou Boris
Godunov na Ópera de Washington,

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Na Europa, foi diretor artístico da
Tonkünstlerorchester de Viena, Teatro
La Fenice de Veneza e Orchestre National
des Pays de la Loire. Apresentou-se na
Salle Pleyel, Concertgebouw, Musikverein,
Royal Festival Hall, Accademia di Santa
Cecilia, Teatro Real de Madrid, Staatsoper
de Viena, Teatro Comunale de Bologna,
Rai, Deutsche Oper am Rhein e também
no Carnegie Hall e Teatro Colón.

Instrumentação

HEITOR

VILLA-LOBOS

Rio de Janeiro, Brasil, 1887 – 1959

SINFONIA Nº 6, “SOBRE A LINHA DAS MONTANHAS”

Primeira apresentação

2 piccolos, 4 flautas,
2 oboés, corne inglês,
2 clarinetes, clarone, 2 fagotes,
contrafagote, 4 trompas,
4 trompetes, 4 trombones,
tuba, tímpanos, percussão,
2 harpas, celesta, cordas.

com a Filarmônica

1944 / 4 minutos

“Até a própria Natureza é também

da Montanha, utilizando as linhas da

sição que melhor representa a

Aos poucos a música se adensa, as

uma grande artista para quem sabe

Serra da Piedade, em Caeté, Minas

técnica da milimetrização. Ela

brumas dessa atmosfera misteriosa

apreciá-la com respeito, fé e von-

Gerais, e New York Skyline Melody, a

utiliza três contornos: do Pão de

são desfeitas, rompidas pela percus-

tade de querer”, afirmou Heitor

partir do contorno dos arranha-céus

Açúcar, Rio de Janeiro; da Serra da

são e iluminadas pelos metais.

Villa-Lobos. Ao admirarmos cada

de Manhattan. A milimetrização foi

Piedade, Minas Gerais; e da Serra

palmo de sua obra, deparamos

inserida no programa do Conserva-

dos Órgãos, Rio de Janeiro, anota-

As onze sinfonias de Villa-Lobos

com uma criatividade admirável,

tório Nacional de Canto Orfeônico

dos por Villa-Lobos em 1935, 1937

foram recentemente gravadas pela

às vezes grandiloquente tal qual

– do qual Villa-Lobos foi nomeado

e 1940, respectivamente. A obra,

Orquestra Sinfônica do Estado de

a vastidão das terras brasileiras,

diretor em 1943 – como um pro-

dedicada a sua esposa Mindinha,

São Paulo com regência do maestro

as quais ele palmilhou coletando

cesso pedagógico de criação musical

foi estreada no Rio de Janeiro em

Isaac Karabtchevsky, que também

melodias indígenas e canto dos

que despertaria nos alunos o gosto

29 de abril de 1950 pela Orquestra

fez um trabalho de revisão musi-

pássaros. Para além das escolas

pela composição. Posteriormente,

do Theatro Municipal, conduzida

cológica das obras.

nacionalistas, sua música é uma

na França, Olivier Messiaen – que

pelo compositor. O segundo movi-

declaração de amor à pátria e se

reconhecera Villa-Lobos como grande

mento possui uma textura orquestral

estende, literalmente, pelas serras

orquestrador – qualificou oito ele-

que se caracteriza por glissandi nas

e montanhas brasileiras. A milime-

mentos extramusicais motivadores

cordas e solos nas madeiras, citan-

tria, ou milimetrização, processo

de uma composição musical, entre

do os temas das serras que anotara.

criado por Villa-Lobos, propõe-se a

eles a geometria das montanhas,

transformar o contorno das serras

advindo do reino mineral.

Marcelo Corrêa Pianista, Mestre
em Piano pela Universidade Federal de
Minas Gerais, professor na Universidade
do Estado de Minas Gerais.

em linhas melódicas, ao relacionar
frequência e duração rítmica. Essa

Villa-Lobos compôs ao todo doze

técnica composicional, batizada por

sinfonias – embora esteja a Quinta

ele “Melodia das Montanhas”, surgiu

extraviada – que merecem ser exe-

em 1935, inspirada na silhueta do

cutadas publicamente e ombreadas

Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.

aos grandes ciclos das Bachianas

Em 1939, a ideia foi concretizada

Brasileiras e dos Choros. A Sinfonia

em duas obras para piano: Melodia

nº 6, escrita em 1944, é a compo-

Referências
Para ouvir
CD Villa-Lobos –
Symphonies Nos. 6
and 7 – São Paulo
Symphony Orchestra –
Isaac Karabtchevsky,
regente – Naxos
Classical – 2011

Para ler
Paulo de Tarso Salles –
Villa-Lobos: processos
composicionais –
Unicamp – 2009

Para ler
Marco Antonio
Carvalho Santos –
Heitor Villa-Lobos –
Coleção Educadores –
MEC/Unesco/
Fundação Joaquim
Nabuco/Editora
Massangana – 2010

Editora
Academia Brasileira
de Música

Instrumentação

PIOTR ILITCH

TCHAIKOVSKY

Votkinsk, Rússia, 1840 – São Petersburgo, Rússia, 1893

Última apresentação

Piccolo, 3 flautas, 2 oboés,
corne inglês, 2 clarinetes,
2 fagotes, 4 trompas,
4 trompetes, 3 trombones,
tuba, tímpanos, percussão,
harpa, cordas.

CAPRICHO ITALIANO, OP. 45

13/12/2012
Fabio Mechetti, regente

(Allegro moderato), que surgirá ape-

1880 / 15 minutos

nas alguns compassos à frente, nas
cordas. Trompetes e madeiras reapresentarão o quarto tema, e as

Em viagem pela Europa, Tchai-

escutei nas ruas” (carta a Mme. von

As madeiras desenvolvem trechos

trompas se encarregarão de fechar

kovsky chegou a Roma em 20 de

Meck de 5 de fevereiro de 1880).

desse tema para, logo em seguida,

essa seção. Ouvimos então o melan-

ouvirmos novamente o primeiro,

cólico segundo tema (Andante), exe-

dezembro de 1879, para visitar
seu irmão Modest, que morava

Tinha razão. Sua fantasia italiana,

nos trompetes. O segundo tema é

cutado nas cordas, com acompanha-

na capital italiana desde alguns

terminada em 24 de maio e reno-

também reapresentado, desta vez

mento dos metais e madeiras. Um

meses. Embora fosse dezembro, o

meada como Capriccio Italiano pelo

com acompanhamento nas cordas e

quinto tema (Presto) surge, alegre,

clima estava excelente, e os irmãos

próprio compositor, tornou-se uma

a melodia no corne inglês e no pri-

nas madeiras, tornando-se cada vez

aproveitaram para fazer inúmeros

de suas obras mais conhecidas.

meiro fagote. Surge delicadamente

mais enérgico, à medida que conta-

passeios turísticos. Tchaikovsky,

A estreia triunfal, em Moscou, ocor-

o terceiro tema (Pocchissimo più

mina toda a orquestra. O terceiro é

estranhamente, não sentia von-

reu em 18 de dezembro de 1880,

mosso), doce cantilena executada

reapresentado (Allegro moderato)

tade de trabalhar. Em suas cartas a

pela Sociedade Musical Russa, sob

pelos oboés e ecoada pelas flautas.

com caráter vigoroso. Em seguida,

Nadezhda von Meck, sua mecenas

a regência de Nikolai Rubinstein.

Aos poucos esse tema contaminará

pequenos trechos dos temas anterio-

toda a orquestra: primeiramente

res (Presto), fragmentados por toda a

e confidente, ele admite que, sem
inspiração para compor, preferia

Composto de um único movimento,

apresentado pelos trompetes, em

orquestra, nos conduzem a uma coda

desfrutar seu tempo passeando

o Capricho Italiano é uma coleção

seguida pelos violinos para, final-

brilhante (Più presto – Prestissimo).

e visitando os museus da cidade.

rapsódica de temas folclóricos enri-

mente, ser executado por um tutti

Encantado com Roma, Tchaikovsky

quecidos por orquestração exube-

orquestral de rara beleza. Flautas e

Guilherme Nascimento Compo-

pouco a pouco concebeu a ideia

rante. Inicia-se com um tema solene

primeiros violinos, em contraponto

de compor uma obra sobre temas

nos trompetes (Andante un poco

com a primeira trompa, preparam

italianos. Escreveu ao amigo Sergei

rubato) que, de acordo com Modest,

o aparecimento do quarto tema

sitor, Doutor em Música pela Unicamp,
professor na Escola de Música da UEMG,
autor dos livros Os sapatos floridos
não voam e Música menor.

Taneyev: “quero escrever uma suíte

era o toque militar que Tchaikovsky

italiana sobre temas folclóricos”.

ouvia de sua janela todos os dias,

Em menos de um mês a fantasia

vindo das barracas da cavalaria

italiana, como ele então a chamava,

acampada a poucos metros do

estava totalmente esboçada: “minha

hotel. Os metais completam o tema

fantasia italiana sobre temas fol-

dos trompetes e, ao final, iniciam

clóricos terá um futuro promissor...

o acompanhamento do segundo

graças às melodias encantadoras

tema, uma melodia triste, execu-

que encontrei em coleções ou que

tada pelas cordas no registro grave.

Referências
Para ouvir
CD Tchaikovsky – 1812
Overture; Marche
Slave; Romeo & Juliet
Overture; Capriccio
Italien; Hamlet
Expanded Edition –
New York Philharmonic
– Leonard Bernstein,
regente – Sony
Classical – 2004

Para assistir
Moscow City
Symphony-Russian
Philharmonic – Michail
Jurowski, regente–
Acesse: fil.mg/
tcapricho

Para ler
Anthony Holden –
Piotr Ilitch
Tchaikovsky: uma
biografia – Record –
1999

Editora
Breitkopf & Härtel

Instrumentação

JOHANNES

BRAHMS

Hamburgo, Alemanha, 1833 – Viena, Áustria, 1897

Última apresentação

2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes,
2 fagotes, 4 trompas,
2 trompetes, 3 trombones,
tuba, tímpanos, cordas.

08/05/2015
Marcos Arakaki, regente

SINFONIA Nº 2 EM RÉ MAIOR, OP. 73

1877 / 43 minutos

“Em Wagner, a harmonia possui um

para o passado deriva desse seu

minando em extrovertida melodia

O Allegretto grazioso (quasi andanti-

significado muito abrangente, mas,

apreço pela polifonia e procedi-

nos violinos, repetida nas flautas.

no), em Sol maior, é o movimento

no que se refere às relações har-

mentos harmônicos praticados por

O segundo tema, em Fá sustenido

mais curto e jovial. Em forma de

mônicas, Brahms é mais rico.” A

aqueles mestres. O notável é que es-

menor, surge nas violas e violon-

rondó, suas mudanças de caráter e

afirmação do compositor austríaco

sa mesma influência é que vai enri-

celos quase como uma canção de

tempo sugerem danças com diferentes

Anton Webern, figura emblemática

quecer sua música, segundo Webern.

ninar. O desenvolvimento, amplo e

características rítmicas e métricas,

da vanguarda do século XX, choca-se

Os aspectos formais herdados da

agitado, trabalha os motivos iniciais

como numa suíte barroca.

com a visão do século XIX sobre o

tradição clássica, particularmente de

em polifonia densa e complexa.

compositor. Ao contrário de Wagner,

Beethoven, a canção popular alemã

Finalmente, a reexposição do tema,

No Allegro con spirito – último movi-

considerado revolucionário, Brahms

e a polifonia dos antigos mestres

transformada, retoma a atmosfera

mento, brilhante e rápido –, Brahms

foi visto como conservador. Sua

apresentam-se em sua música com

serena do início.

usa a forma sonata ampliada, com tra-

revalorização no início do século

cores e nuances originais.

XX, notadamente por Schoenberg

tamento temático complexo. A ampla
No Adagio non troppo, em Si maior, de

utilização da orquestra e o material

– que aponta sua liberdade rítmica

A Segunda Sinfonia, escrita no verão

caráter melancólico, Brahms utiliza

temático submetido a transforma-

e ousadia harmônica –, levou a sig-

de 1877, talvez seja a mais lírica e

uma harmonia mais tensa e explora

ções e deslocamentos rítmicos acen-

nificativa mudança na apreciação

luminosa das quatro escritas pelo

o expressivo cantabile das cordas.

tuam o vigor desse movimento, condu-

de sua obra. O olhar atual mostra

autor. Seu tom primaveril contrasta

A melodia inicial, nos violoncelos,

zindo à conclusão grandiosa da obra.

que as diferenças entre Wagner e

com o caráter sombrio da Primeira. Na

é repetida com variações ao longo

Brahms são, antes, complementa-

Segunda, a harmonia é cheia de matizes

do movimento, criando um colo-

res. O primeiro compõe essencial-

e reflete o ambiente de luz e sombra

rido orquestral cheio de sutilezas

mente ópera; Brahms dedicou-se a

resultante de um cromatismo sutil,

harmônicas e contrapontísticas.

todos os gêneros, exceto balé e ópera.

mesclado de elementos diatônicos.

Jovem, Brahms se aprofunda nos

O Allegro non troppo, em Ré maior,

mestres antigos – Lassus, Pales-

em compasso ternário como uma

trina e Bach –, ampliando o colorido

valsa sinfônica, é uma forma sonata

harmônico e a presença do con-

típica, com um primeiro tema apre-

traponto em sua obra. A imagem

sentado como diálogo entre cordas

de Brahms como criador voltado

graves e trompas e madeiras, cul-

Rubner de Abreu Professor da
Fundação de Educação Artística, criador
e diretor do grupo Oficina Música Viva.

Referências
Para ouvir
CD Brahms – The
Symphonies – Chicago
Symphony Orchestra –
Sir Georg Solti, regente
– London/Decca –
1992 (4 CDs)

Para assistir
Vienna Philharmonic
Orchestra – Carlos
Kleiber, regente –
Acesse: fil.mg/bsinf2

Para ler
Roland de Candé –
História Universal
da Música – Martins
Fontes – 1994

Editora
Breitkopf & Härtel

Stravinsky

A

25 / set, 2o h
um concerto dedicado aos

amigos da filarmônica
/

e a novos amigos tambem

Reinhart era um clarinetista amador, um amigo das artes,
e fez a diferença na história não só de Stravinsky, mas de
outros artistas, como o poeta Rainer Maria Rilke, o pintor
Oscar Kokoschka e a pintora Alice Bailly, que o registrou em
um quadro intitulado Homem do coração de ouro.
A primeira apresentação da História do Soldado aconteceu

Era tempo de guerra e de perdas quando Stravinsky teve a ideia

em Lausanne, Suíça, em 28 de setembro de 1918. Passados

de reunir histórias dessas dificuldades inevitáveis. Stravinsky

cem anos, artistas e técnicos voltam a se unir para, no palco

tinha amigos e com eles criou a peça, o texto, os desenhos.

da Orquestra Filarmônica, interpretar esta obra enlaçada

Faltava a produção, que foi possível graças ao apoio financeiro

pela amizade e convocar novos amigos para o programa

de Werner Reinhart, a quem a História do Soldado é dedicada.

Amigos da Filarmônica.

entrada gratuita

. lugares limitados

confirme sua presença
amigos@filarmonica.art.br
l

Juntos, fazemos a diferença.
faça você também parte da história

ORQUESTRA
FILARMÔNICA
DE MINAS GERAIS
Primeiros Violinos
Anthony Flint – Spalla
Rommel Fernandes –
Spalla associado
Ara Harutyunyan –
Spalla assistente
Ana Paula Schmidt
Ana Zivkovic
Arthur Vieira Terto
Dante Bertolino
Joanna Bello
Roberta Arruda
Rodrigo Bustamante
Rodrigo M. Braga
Rodrigo de Oliveira
Wesley Prates
Eliseu Barros *****

Segundos Violinos
Frank Haemmer *
Hyu-Kyung Jung ****
Gideôni Loamir
Jovana Trifunovic
Luka Milanovic
Martha de Moura Pacífico
Matheus Braga
Radmila Bocev
Rodolfo Toffolo
Tiago Ellwanger
Valentina Gostilovitch
Maressa Portilho *****

Violas
João Carlos Ferreira *
Roberto Papi ***
Flávia Motta
Gerry Varona
Gilberto Paganini
Katarzyna Druzd

Marcelo Nébias
Nathan Medina

Violoncelos
Philip Hansen *
Robson Fonseca ***
Camila Pacífico
Camilla Ribeiro
Eduardo Swerts
Emília Neves
Lina Radovanovic
Lucas Barros
William Neres

Contrabaixos
Nilson Bellotto *
André Geiger ***
Marcelo Cunha
Marcos Lemes
Pablo Guiñez
Rossini Parucci
Walace Mariano

Flautas
Cássia Lima *
Renata Xavier ***
Alexandre Braga
Elena Suchkova

Oboés
Alexandre Barros *
Públio Silva ***
Israel Muniz

Clarinetes
Marcus Julius Lander *
Jonatas Bueno ***
Ney Franco
Alexandre Silva

Fabio Mechetti
Diretor Artístico e Regente Titular

Marcos Arakaki
Regente Associado

INSTITUTO
CULTURAL
FILARMÔNICA

Oscip – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público — Lei 14.870 / Dez 2003

Fagotes

Harpas

Catherine Carignan *

Clémence Boinot *

Victor Morais ***

Marcelo Penido *****

Andrew Huntriss
Francisco Silva

Trompas

Teclados
Ayumi Shigeta *

Conselho
Administrativo

Equipe Técnica
Gerente de

Presidente emérito

Comunicação

Jacques Schwartzman

Merrina Godinho
Delgado

Presidente
Roberto Mário Soares

Alma Maria Liebrecht *

Gerente de
Produção Musical

Evgueni Gerassimov ***

Gerente

Conselheiros

Claudia da Silva

Gustavo Garcia Trindade

Jussan Fernandes

Angela Gutierrez

Guimarães

José Francisco dos Santos

Arquimedes Brandão

Lucas Filho

Inspetora

Berenice Menegale

Assessora de

Fabio Ogata

Karolina Lima

Bruno Volpini

Programação Musical

Celina Szrvinsk

Gabriela de Souza

Trompetes

Assistente

Fernando de Almeida

Marlon Humphreys *

Administrativa

Ítalo Gaetani

Produtores

Érico Fonseca **

Débora Vieira

Marco Antônio Pepino

Luis Otávio Rezende
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Resma Papéis.

FOTO: MARCO BORGGREVE

NO CONCERTO...

O fascinante violino de Vadim Gluzman
volta à Sala Minas Gerais para
interpretar Prokofiev. Junto à estreia
mundial do paulista Dino, as
cores e o brilho de Ravel
tomarão o palco nas suítes
de Daphnis et Chloé.

Seja pontual.

Cuide da
Sala Minas Gerais.

Traga seu ingresso
ou cartão de
assinante.

Não coma ou beba.

Desligue o celular
(som e luz).

Deixe para aplaudir
ao fim de cada obra.

Não fotografe
ou grave em
áudio / vídeo.

Se puder, devolva
seu programa
de concerto.

Faça silêncio
e evite tossir.

Evite trazer crianças
menores de 8 anos.

Imperdível! Garanta
o seu ingresso.

VADIM
GLUZMAN

13 E 14 / SETEMBRO

No Haus München música e gastronomia se harmonizam.

AGENDA

N A C A PA

Setembro / 2018

DIA 9, 11h Juventude
DIAS 13 E 14, 20h30 Allegro e Vivace

Apresentando seu ingresso, compre um prato e ganhe outro para seu acompanhante.*

DIAS 20 E 21, 20h30 Presto e Veloce
DIA 29, 18h Fora de Série /

50
/hausrestaurante

/hausmunchenoficial

Rua Juiz de Fora, 1257 - Belo Horizonte, MG | Telefone: (31) 3291-6900

*Promoção válida para prato de igual ou menor valor.

Países nórdicos

Serra dos Órgãos, de Roberto Noval

Restaurantes

Nos dias de concerto, apresente seu
ingresso em um dos restaurantes parceiros
e obtenha descontos especiais.

Rua Pium-í, 229
Cruzeiro

Rua Juiz de Fora, 1.257
Santo Agostinho

PATRO CÍ N IO MÁ STER
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