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História
Há 74 anos, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto (OSRP) conta uma história de devoção e 

amor à música. Desde que foi fundada em 22 de maio de 1938, vem desenvolvendo importantes 
projetos que difundem a música erudita, reafirmando seu papel de destaque no setor artístico 
e nos cenários municipal e nacional.

Bem cultural da cidade de Ribeirão Preto, é a segunda orquestra mais antiga do Brasil em 
atividade ininterrupta.

Já são mais de 1.200 concertos oficiais realizados. Mensalmente, faz apresentações pelas 
séries “Concertos Internacionais”, com solistas brasileiros e estrangeiros renomados mundial-
mente, e “Juventude Tem Concerto” que realiza gratuitamente concertos interativos (maestros 
e músicos conversam com o público) dirigidos a crianças e jovens.

A OSRP é uma orquestra de ópera com participação em montagens como Madame Butterfly 
(Puccini), La Traviatta e Rigoletto (Verdi), Cavalleria Rusticana (Mascagni) e La Bohème (Pucci-
ni). E tem se apresentado em importantes eventos culturais, como o “Festival Internacional de 
Inverno de Campos do Jordão”; a série “In Concert” do clube A Hebraica de São Paulo; o “Ano 
Chopin no Brasil”, a “Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto”, e ocasiões como aniversários de 
municípios, inaugurações de teatros, dentre outras.

A OSRP tem a Escola de Canto Coral, com 120 alunos e três coros – Coro de Câmara, Coro 
Lírico e Coro Juvenil – que se apresentam em concertos da OSRP, em teatros, catedrais, clubes, 
praças etc.

Além disso, a orquestra ribeirão-pretana tem o Arquivo Histórico, que guarda documentos 
desde o início do século passado que contam a história da música e da vida cultural da cidade.

Já gravou quatro CDs: “Mozart e Beethoven”, “Coletânea” de obras consagradas do repertó-
rio sinfonico, “Jobim Sinfônico – do violão à orquestra” e “Clássicos Natalinos”, este lançado em 
dezembro de 2011 com participação dos três coros.

Com intenso trabalho social, a OSRP participa do projeto socioeducativo da Instituição Apa-
recido Savegnago de Sertãozinho-SP, ministrando aulas para jovens e crianças, e desenvolve o 
projeto “Tocando a Vida” com aulas de canto, música e instrumentos musicais para comunida-
des carentes em Ribeirão Preto e região. 

É uma orquestra itinerante, com apresentações variadas em muitas cidades brasileiras.
É administrada por entidade privada, sem fins lucrativos – a Associação Musical de Ribeirão 

Preto – que conta com parcerias desenvolvidas junto às iniciativas pública e privada por meio de 
projetos de Lei Rouanet e contribuição de patronos e sócios.

Maestros consagrados
Regeram a orquestra ribeirão-pretana nomes como Roberto Minczuk, João Carlos Martins, 

Eleazar de Carvalho, Cláudio Cruz, Isaac Karabtchevsky, Filipe Lee, Spartaco Rossi, Ricardo Kanji, 
Gunter Neuhold e outros.

Solistas
Já participaram dos concertos da OSRP solistas como Nelson Freire, Dang Thai Son, Jacques 

Klein, Yara Bernette, Nicolas Koeckert, Matias de Oliveira Pinto, Fernando Portari, Rosana La-
mosa, Daniella Carvalho, Ruggiero Ricci, Nathan Schwartzman, Antônio Meneses, Duo Assad, 
Ricardo Castro, Trio Brasileiro, Naná Vasconcelos, Dori Caymmi, Yamandú Costa, Leo Galdeman, 
Ivan Lins, Toquinho, Wanderléa, Miúcha, Agnaldo Rayol, Rick Vallen, Zélia Duncan e outros.





Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto

O tributarista Aguinaldo Biffi, do escritório Aguinaldo Biffi Sociedade de Advogados, de Ribeirão Preto, fala sobre a 
legislação de incentivo fiscal à cultura. 

www.biffiadvogados.com.br

apresenta





Juventude Tem Concerto

Música erudita para crianças e jovens com objetivo de formar plateia. Assim foi criado o projeto Juventude Tem 
Concerto, que completou seus 15 anos em 2011. E, desde 1995, é mantido com recursos captados através da Lei 
Rouanet.

O projeto acontece uma vez por mês, no palco de um dos maiores teatros de ópera do país - o Theatro Pedro II de 
Ribeirão Preto - sempre em uma manhã de domingo, às 10h30, com entrada franca.

Os concertos são adaptados ao público jovem, com objetivo de despertar o gosto pela música erudita através da 
aproximação da plateia com a orquestra. 

Nos concertos, músicos e maestros conversam com o público sobre as características de uma orquestra, o papel dos 
instrumentos, o contexto social e histórico das obras apresentadas, a rotina de uma orquestra, a preparação dos 
músicos etc.

As apresentações recebem solistas de renome internacional que respondem à plateia, especialmente, as curiosidades 
do público infantil.

É o caso do reconhecido violinista alemão Nicolas Koeckert, o brasileiro Djavan Caetano, os pianistas franceses 
Alexandra Lescure e Nicolas Bourdoncle, as premiadas pianistas japoneses Yuki e Kyoka Minami e só para citar alguns 
dos nomes que se apresentaram na temporada 2011.

Os concertos interativos conquistaram educadores, pais que veem nas apresentações oportunidade de mostrar o 
erudito desde cedo aos filhos de forma lúdica, profissionais de saúde interessados em promover qualidade de vida aos 
pacientes, famílias que buscam programas de lazer, jovens que querem conhecer a orquestra, estudantes de música e 
outros – o que mostra que o efetivo papel do projeto junto à comunidade vai além de sua proposta e extrapola muros, 
pois caravanas de toda a região se inscrevem para acompanhar os concertos.

As manhãs de domingo com o Theatro Pedro II de portas abertas têm atraído creches, grupos de pacientes   de 
hospitais psiquiátricos, caravanas de estudantes de escolas públicas e particulares de toda a região, escolas de música, 
projetos de inclusão de crianças e jovens e famílias inteiras.

Hoje, o Juventude Tem Concerto, além de ser um projeto educativo, é um atrativo cultural e turístico. Os concertos 
recebem públicos de várias origens, formações e idades.

BALANÇO
Durante a temporada 2011, O Juventude Tem Concerto 
levou cerca de 12.000 pessoas ao Theatro Pedro II e 
se encantaram com a orquestra. No Juventude Tem 
Concerto, o público não só aplaude e pede o bis, mas 
também, pede a palavra e cria junto com a Orquestra um 
grande espetáculo de cultura, educação e arte. O projeto 
contou com 10 concertos em 2011.

VÍDEOS NO YOUTUBE
Algumas apresentações do Juventude Tem Concerto 
estão disponíveis no site do Youtube.  

http://www.youtube.com/watch?v=l736_27hSC8
http://www.youtube.com/watch?v=x5UXRHxd_Us
http://www.youtube.com/watch?v=MB9aAdvsTk4
http://www.youtube.com/watch?v=aA8LYVvw3F0





ENTIDADES QUE AGENDARAM PRESENÇA EM 2011

Banda Marcial de Ribeirão Preto/SP

Centro Educacional Poetisa Cecília Meirelles de Pitangueiras/SP

Centro Municipal de Ensino Supletivo Profª Divina Helena de Castro Bonfim (EJA – Educação de Jovens e Adul-
tos) de Morro Agudo/SP

CMES Profª Divina Helena de Castro Bonfim de Morro Agudo/SP

Colégio John Kennedy de Pirassununga/SP

Conservatório Musical Municipal Maestro Mario Veneri de Monte Alto/SP

Coral Raízes de Guaíra/SP

E.E. Abel dos Reis de Cássia dos Coqueiros/SP

E.M.E.F. Profª Josepha Castro de Pontal/SP

Escola Estadual Profª Neusa Okano Mizuno  (EJA - Educação de Jovens e Adultos) de Morro Agudo/SP

Escola Gilberto Vilela Rosa de Restinga/SP

Escola Municipal Profª Maria Amália Volpon de Figueiredo de Morro Agudo/SP

Espaço Musical Curso Livre de Música de Ribeirão Preto/SP

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto/SP

Instituto Ana e Joaquim do Colégio Viktor Frankli de Ribeirão Preto/SP

Pacientes do Ambulatório de Saúde Mental de Cajuru/SP

Profº Irineu Santacatharina de Cravinhos/SP

Projeto de música de Sacramento/ MG

Projeto Guri de Miguelópolis/SP

Projeto SARA - Serviço de Aprendizagem Rural ao Adolescente de Cravinhos/SP

Juventude Tem Concerto





Apresentações de 2012

Março 2012

Abril 2012

Plateia lotada no Theatro Pedro II

Maestro interage com o público





Apresentações de 2012

Maio 2012

Junho 2012

Escolas agendam presença nas apresentações

Fila no Pedro II nas apresentações do Juventude

Escolas de Morro Agudo-SP levam 80 crianças 
ao Juventude Tem Concerto





1º ano do Juventude Tem Concerto - 1996

Sucesso de público no Theatro Pedro II

Plateia aplaude a Sinfônica de Ribeirão Preto
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Publicações na revista 
Movimento Vivace

Veículo de divulgação oficial da OSRP





Movimento Vivace

Fevereiro 2011

Março 2011





Abril 2011

Abril 2011

Movimento Vivace





Maio 2011

Junho 2011

Movimento Vivace





Junho 2011

Agosto 2011

Movimento Vivace





Setembro 2011

Outubro 2011

Movimento Vivace





Novembro 2011

Dezembro 2011

Movimento Vivace





Música para crianças e jovens 
com objetivo de formar plateia, 

despertar para o mundo erudito, 
levar a orquestra a públicos de várias 
origens, formações e idades. Este é o 
papel que vem cumprindo o projeto 
Juventude Tem Concerto, que em 
2011 completou 15 anos de uma 
parceria especial entre OSRP e 
Telefonica e recebeu mais de 12 mil 
pessoas em 10 concertos realizados 
de fevereiro a dezembro.

As manhãs de domingo com o 
Theatro Pedro II de portas abertas, 
têm atraído para os concertos mensais 
e gratuitos do “Juventude”, como 
também é conhecido, creches, escolas 
de música, hospitais psiquiátricos, 
projetos de inclusão de crianças e 
jovens, famílias inteiras.

Durante a temporada 2011, o 
teatro lotou com espetáculos. No 
Juventude Tem Concerto, o público não 
só aplaude e pede o bis, mas também, 
pede a palavra e cria junto com a 
Orquestra um grande espetáculo de 
cultura, educação e arte. 

Segundo a vice-presidente da 
OSRP, Dulce Neves, “os concertos 
interativos conquistaram educadores, 
pais que veem nas apresentações 
oportunidade de mostrar o erudito 
desde cedo aos filhos de forma 

lúdica, profissionais de saúde 
interessados em promover qualidade 
de vida aos pacientes, famílias que 
buscam programas de lazer, jovens 
que querem conhecer a orquestra, 
estudantes de música e outros – o 
que mostra que o efetivo papel do 
projeto junto à comunidade vai além 
de sua proposta e extrapola muros, 
pois caravanas de toda a região 
se inscrevem para acompanhar os 
concertos”.

Os concertos da temporada de 

2011 levaram ao palco jovens solistas 
de Ribeirão Preto, como Richard 
Gonçalves e Mariya Krastanova, 
e músicos renomados no cenário 
internacional como o violinista alemão 
Nicolas Koeckert, o premiado violinista 

Djavan Caetano, os pianistas 
franceses Alexandra Lescure 
e Nicolas Bourdoncle e 
outros. A série também 
traz surpresas ao público 
como o concerto especial 
do Dia das Mães, concerto 
de aniversário de Ribeirão 

Preto e concerto de Natal. E ainda foi 
no Juventude Tem Concerto a primeira 
apresentação da ópera La Bohème, que 
estreou em março de 2011.

 “Para a temporada 2012, também 
teremos concertos especiais e prévias de 
grandes espetáculos”, adianta Dulce Neves. 

Instituições de ensino, de saúde, 
coros, escolas e estudantes, grupos 
de jovens ou adultos em geral podem 
agendar antecipadamente a presença 
nos concertos pelo telefone (16) 3610-
8932, na secretaria da OSRP.

Mais de 12 mil pessoas aplaudem 
Juventude Tem Concerto em 2011

“O efetivo papel do projeto junto à comunidade 
vai além de sua proposta e extrapola muros.”

Dulce Neves

Publicado na revista Movimento Vivace - Ano IV - n°39 - Fev./Mar. - 2012
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Publicações na imprensa





Juventude Tem Concerto na imprensa

Jornal A Cidade - www.jornalacidade.com.br - 28/01/2011





Juventude Tem Concerto na imprensa

Site Revide - www.revide.com.br - 17/04/2011





Juventude Tem Concerto na imprensa

Site Revide - www.revide.com.br - 21/05/2011





Juventude Tem Concerto na imprensa

Tribuna Ribeirão - Cultura - 18/01/2011 - Página C1

Tribuna Ribeirão - Cultura - 18/01/2011 - Página C3





Juventude Tem Concerto na imprensa

Gazeta Ribeirão -  19/01/2011 - Capa

Gazeta Ribeirão - Gente- 19/01/2011 - Página 10





Juventude Tem Concerto na imprensa

Gazeta Ribeirão - Cultura & Gente - 07/05/2011 - Página 11
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