Orquestra Filarmônica de Brasília - OFB
Criada em 1985 com apoio do emérito professor, talentoso compositor e renomado maestro Claudio Santoro, a Orquestra Filarmônica de Brasília
é hoje fruto da incansável dedicação de músicos e gestores culturais que acreditam com veemência na importância de suas atividades no âmbito da Capital
Federal.
É uma sociedade civil de direito privado com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, criada para desenvolver em todos os gêneros atividades
musicais relacionadas à orquestra e grupos de câmara, com objetivos sociais, culturais, artísticos e didáticos, apoiando e estimulando a preservação dos
valores representativos da comunidade brasileira, através da produção e execução de programas e projetos que incentivam o turismo, a cultura e a educação.
A Orquestra Filarmônica de Brasília destaca-se no cenário musical brasiliense, pesquisando repertórios sinfônicos, erudito e popular, executando e
divulgando obras inéditas com arranjos refinados e mostrando as várias possibilidades das nuances e timbres dos instrumentos que compõem um grande
conjunto sinfônico.
Desde seu primeiro concerto, a Orquestra Filarmônica coleciona muitas histórias marcantes, feitos e resultados de valores, o natural carinho da
plateia e o reconhecimento da crítica especializada. São inúmeras apresentações levadas ao público em diversas localidades extensivas a várias Regiões
Administrativas do Distrito Federal, entorno e outras regiões do país, com projetos como: Projetos Satélite I, II, III e IV, Concertos Domingo no Parque,
Concertos Sinfônicos Populares, Concertos para a Juventude, Clássicos para a Juventude, Orquestra Filarmônica para Crianças, OFB em: Pedro e o Lobo,
Cirandas e Aquarelas, Viva Arte Viva, Popularizando a Sinfonia e Festival Sinfônico. Tem desenvolvido parcerias, gravações e execuções nos mais variados
estilos de gêneros e períodos, conquistas e compromissos com a arte, saúde, educação, cultura, cidadania e sociedade, com participações em congressos,
seminários e fóruns.
Um dos grandes trabalhos que a orquestra orgulha-se muito, foi realizar em 1995 a festa cultural em comemoração aos 35 anos de aniversário de
Brasília, com a participação de Edson Cordeiro e artistas da cidade, com um público de mais de 30 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios. O maior público
de concerto ao ar livre até então.
No ano de 1996, em projeto arrojado, teve a participação de Francis Hime, Elomar, Xangai e a grande intérprete e compositora Rosa Passos, em
apresentações na sala Villa-Lobos, Academia de Tênis e Teatro dos Bancários.
Em 1997, destaca-se a apresentação em homenagem ao Dia Mundial da Paz, no Anfiteatro Ponta Negra às margens do Rio Negro, Manaus em
plena floresta amazônica onde a orquestra foi aplaudida por mais de 16 mil espectadores.
Em 2001, participou do FESTINBONITO – Festival de Inverno de Bonito, MS.
Com o cantor e compositor brasiliense Eduardo Rangel gravou um Compact Disc, ao vivo, na Sala Villa-Lobos do TNCS, em 2003.
Em 2004, empolgou milhares de crianças do ensino fundamental das escolas públicas, em concertos didáticos no Conjunto Cultural da Caixa
pelo projeto “Concertos Caixa para a Juventude”.
Em 2005 e 2006, além de diversos concertos pela cidade, destaca-se o concerto de aniversário de 20 anos da Orquestra e desenvolveu o projeto
“Clássicos para a Juventude”.
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No ano 2006 criou o projeto de inclusão social “Viva Arte Viva” que oferece gratuitamente oficinas gratuitas e permanentes de música, teatro e
dança à comunidade do Distrito Federal e cidades do entorno, com os grupos de dança já se apresentou na Argentina, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além
de inúmeras apresentações no DF. Com esse projeto criou e mantém o Grupo Humus de Teatro com apresentações em diversas cidades do DF, Minas Gerais
e Goiás.
Em 2007 realizou o projeto “Filarmônica - 22 anos para Crianças e OFB em: Pedro e o Lobo, Cirandas e Aquarelas”, que oportunizaram a mais de
25.000 mil pessoas (principalmente o público infantil) assistirem aos concertos didáticos da Orquestra.
Em 2008, o grande ápice foi o concerto sinfônico com a grande celebridade da cultura brasileira BIBI FERREIRA em apresentação única na Sala
Villa-Lobos do Teatro Nacional Cláudio Santoro.
Em 2009, destacam-se o retorno da grande artista BIBI FERREIRA aos palcos do Teatro Nacional Cláudio Santoro com o show Bibi canta e conta
Edith Piaf ao lado da Orquestra. Participou da abertura da III Conferência Nacional da Infância e da Juventude pelo Meio Ambiente – III CNIJMA, no CNTI
Luziânia/GO, a convite do Conselho Nacional de Educação e participou da Sessão Solene em homenagem ao 49º Aniversário de Brasília, na Câmara dos
Deputados.
De 2010 até hoje a OFB realiza um de seus mais importantes projetos, o “Popularizando a Sinfonia” homenageando em suas apresentações os
ritmos mais populares da nossa cultura: a “Semana da Consciência Negra” unindo a capoeira com um grande conjunto sinfônico ao vivo e cantores populares
da cidade; gravação ao vivo do CD/DVD “Choro Sinfônico” o chorinho foi lembrado por grandes nomes desse estilo genuinamente brasileiro. Com
homenagens ao bloco carnavalesco “Galinho de Brasília” onde o Frevo e o carnaval foram a grande atração e “Homenageou o maestro Cláudio Santoro” um
dos maiores compositores dos últimos tempos, com coreografias especiais do Ballet Brasília; com o músico compositor Guilherme Arantes nas cidades de
Brasília e Goiânia; o grande Encontro de Corais da Petrobrás em concerto inesquecível na Sala Villa-Lobos com um grande coral composto de 400 vozes; com
Oswaldo Montenegro, Ivan Lins, Guilherme Arantes e diversos artistas de Brasília realizou o I Festival Sinfônico.
Artistas como Francis Hime, Elomar, Xangai, Rosa Passo, Aquille Pichi, Nei Salgado, Dois de Ouro, Renato Matos, Ney Rosauro, Guilherme Arantes,
Hamilton de Holanda, Roberto Duarte, Thomas Toscano, Susan Clark, Emílio de César, Glicínia Mendes, Eduardo Carvalho, Joaquim França, Bibi Ferreira,
Nelson Melim, José Machado Neto, são alguns nomes que já participaram das atividades da OFB.
No ano de 2016 convidou o jovem regente Thiago Francis para Diretor Artístico e Musical e um dos destaques foi participar do evento do cantor e
compositor Orlando Morais na Concha Acústica de Brasília, dar inicio ao projeto Viva Arte Viva no Museu e finalizou o ano com os espetáculos “A Fábrica
Encantada de Brinquedos” e o Balé “Coppélia”.
Neste ano de 2017, participou em parceria com a Academia Brasiliana das comemorações dos 80 anos de aniversário do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP e além de realizar concertos na Embaixada do Japão, participou das festividades em comemoração dos 70 anos de
independência de Israel na Embaixada de Israel, dos 40 anos de Aniversário da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF no Teatro Caixa Cultural, da
celebração do 24º Sarau Chatô em homenagem a Ucrânia e Paraná no Hípica Hall e das apresentações Show de Talentos III no Teatro Dulcina. Realizou a
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produção do espetáculo COPPÉLIA dias 02 e 03/12/2017 no o Madre Carmem Salés 604 Norte e Show de Talentos IV dia 30/06/2018 no Teatro Yara Amaral
SESI de Taguatinga. Realizou as 1ª e 2ª Edições do Projeto OFB Show e em 31/01/2019, a 3ª Edição.
É tempo de celebrar o trigésimo terceiro aniversário da Orquestra Filarmônica de Brasília, que nestas três décadas têm desenvolvido em seu
conjunto sinfônico diversas atividades artísticas inéditas, tendo distribuídas apresentações de música sinfônica, de câmara, canto, teatro e dança.
PRINCIPAIS PROJETOS DESENVOLVIDOS
ORQUESTRA FILARMÔNICA DE BRASÍLIA PARA CRIANÇAS
O projeto “Orquestra Filarmônica de Brasília para Crianças”, foi constituído a partir da necessidade de oferecer ao público infantil um repertório
especial exclusivamente criado para contemplar essa faixa etária com o espetáculo “Pedro e o Lobo – Cirandas e Aquarelas”.
O projeto é um poderoso instrumento para educar, ampliar e integrar o universo cultural de cada criança, melhorando o exercício da cidadania, e
levando o aprendizado e interação artístico-cultural principalmente às diversas estratificações sociais da população que porventura não possuam meios de
acesso a tais manifestações.
A primeira parte do programa é composto da obra “Pedro e o Lobo”, de autoria do compositor russo Serguei Prokofiev, foi estreado em moscou
em 1936, é um conto musical narra as peripécias de um menino caçador, introduzindo ao público infantil de maneira lúdica e interessante os elementos da
orquestra sinfônica, na medida em que cada personagem da estória é representado por um instrumento ou uma família de instrumentos.
A segunda parte o repertório é “Cirandas e Aquarelas” com arranjos especialmente elaborados pelo maestro Joaquim França. Nessa
parte, os bailarinos do “Grupo de Dança Viva Arte Viva de Brasília”com a supervisão e coreografia das professoras de dança do projeto, estarão em sincronia
com os arranjos sinfônicos adaptadas de músicas que representam o folclore brasileiro, como as cantigas de roda ciranda-cirandinha, fui no tororó, o cravo
brigou com a rosa, boi da cara preta e atirei o pau no gato e fechando o repertório com a execução das Aquarela de Toquinho e Aquarela do Brasil de Ari
Barroso, nesses arranjos o maestro explora a beleza dos timbres e a riqueza de sons dos instrumentos de uma orquestra no formato sinfônico. São 50
minutos de execução artística musical utilizando atores, bailarinos e músicos num espetáculo único de entretenimento lúdico.
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ORQUESTRA JOVEM DE BRASÍLIA
A Orquestra Jovem de Brasília suspendeu suas atividades no ano de 1995 quando foi transformada em Orquestra Filarmônica de Brasília.
A direção da AMABRA está envidando esforços para retomar suas atividades em breve, para oportunizar aos técnicos estudantes de música um
espaço para prática científica de laboratório e pesquisa para desenvolvimento da prática de conjunto, visando preparar jovens talentos instrumentistas e
cantores a participar de um conjunto sinfônico e otimizar a qualidade de vida oferecendo música para todos.
CONCERTOS PARA A JUVENTUDE
O projeto “Concertos para a Juventude” da Orquestra Filarmônica de Brasília tem por finalidade proporcionar ao público adolescente jovem do
Distrito Federal e cidades do entorno à música sinfônica com repertório especialmente programado para contemplar essa faixa etária, proporcionando o
entretenimento e o lazer de forma lúdica por meio da música.
PEQUENA CAMERATA
A Pequena Camerata da OFB é composta basicamente dos instrumentos de cordas e em alguns casos inclui instrumentos de outros naipes, para
executar repertórios que vai da música antiga, barroca à contemporânea e popular.
POPULARIZANDO A SINFONIA
O projeto “Popularizando a Sinfonia” foi criado em 2010, com a finalidade de homenagear principalmente a cultura musical brasileira em seus
diversos estilos e ritmos, e dar oportunidade a artistas da cultura popular, regional e folclórica se integrar a um grande grupo.
O projeto é inédito em sua concepção na capital federal e além de contribuir para resgate histórico da cultura imaterial do nosso país, investe na
pesquisa de repertório para viabilizar as várias possibilidades de nuances e timbres dos instrumentos com arranjos refinados para instrumentos que
compõem um grande conjunto sinfônico e outros utilizados na MPB e na cultura popular brasileira.
CONCERTOS DIDÁTICOS
Projeto de “Concertos Didáticos” é desenvolvido há mais de 20 anos pela Orquestra Filarmônica de Brasília e já permitiu o acesso de mais de 300
mil pessoas aos concertos da OFB, principalmente o público infanto-juvenil estudantil do Distrito Federal e cidades do entorno.
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Além de interagir com a orquestra, o espectador tem a oportunidade conhecer o funcionamento de uma orquestra no formato sinfônico, as
funções do regente, spalla, a distribuição e posicionamento de cada instrumentista e os timbres e sons de seus instrumentos, como também, elevar o
conhecimento do público ouvinte com esclarecedores como diferença entre orquestra sinfônica e filarmônica e outros assuntos relativos a orquestras nos
mais variados formatos (sinfônico, clássico, barroco, cameratas e grupos de câmara) e ainda, como se portar numa sala de concerto.
CORAL 10
O “Coral 10 de Brasília” da Orquestra Filarmônica de Brasília foi criado em 2010 com a finalidade de oferecer a população um grupo de câmera
com qualidade vocal singular e é composto por 10 cantores profissionais solistas (3 sopranos, 3 contraltos, 2 tenores e 2 baixos).
O sucesso do grupo tem sido tão grande, que atualmente realiza seu próprios concertos, tendo como característica principal a versatilidade vocal
de seus cantores que modificam os timbres e estilo vocal em função do repertório proposto.
VIVA ARTE VIVA
O Projeto Social “Viva Arte Viva” teve inicio no ano de 2006, foi criado para oferecer oficinas permanentes e gratuitas de teatro, música e dança à
comunidade do Distrito Federal e cidades do entorno.
A Direção da Orquestra Filarmônica de Brasília acredita que o aprendizado por meio das artes contribui ampliando novos horizontes para a vida
das pessoas, sendo um poderoso instrumento para integrar, educar e ampliar o universo artístico-cultural dos participantes.
Anualmente mais de 300 pessoas de diversas faixas etárias e estratificações sociais são beneficiadas diretamente com o projeto e nesses anos
todos, mais de 6 mil pessoas já foram contempladas nas oficinas oferecidas.
GRUPO HUMUS DE TEATRO
Humus ou humo é a matéria orgânica depositada no solo e que de alguma forma, é esse ser em potencial que nutre a vida de cores, imaginação,
símbolos e possibilidades, dando origem à vida.
Criado em 2009, o grupo convidou a atriz e diretora de teatro Ada Luana para dirigir o grupo e coletivamente montou a peça “C uide-se” – uma
livre adaptação de cenas escolhidas das peças “Closer” de Patrick Marber, “A Cantora Careca” de Eugène Ionesco e “A importância de ser Prudente” de Oscar
Wilde.
O grupo desenvolve um trabalho bem eclético e criativo com improvisos para agradar o gosto do cliente. Atualmente está em fase de produção da
peça infantil “O Mágico de Oz no Cerrado” e “Histórias para Contar e Encantar”, aguardando patrocínios para execução.
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FESTIVAL SINFÔNICO
O projeto Sinfônico valoriza, incentiva e investe na mão de obra técnica e especializada local nas áreas de música e outras linguagens artísticas,
como também, oportuniza o acesso da comunidade das diversas estratificações sociais à música sinfônica erudita, popular e ao folclore brasileiro com
arranjos especialmente elaborados por profissionais de alta qualificação.
Populariza a música erudita por meio da Orquestra Filarmônica de Brasília, convidando artistas para performances nos diversos estilos da cultura
brasileira.
Homenagea principalmente a cultura musical brasileira em seus diversos estilos e ritmos, para oportunizar artistas da cultura popular, regional e
folclórica a se integrar em um grande conjunto sinfônico, desta forma, promovendo a simbiose entre as diversas formas de expressão artísticas com artistas
de reconhecimento nacional.
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