
 

 

 

 

 

Já tendo se apresentado em renomadas salas de espetáculos e locais de interesse 

público, dentre eles o L´Olympia Hall, em Paris, o Copacabana Palace, a Igreja da 

Candelária, o Cristo Redent

Nova Sinfonia é uma seleção de 42 alunos de destaque das Escolas de Música e 

Cidadania, projeto criado pela ONG Agência do Bem com o objetivo de desenvolver a 

cidadania entre crianças e adolescentes em comunidades de baixa renda.

Para ingressar na orquestra os candidatos são 

quanto ao domínio instrumental, teoria musical e fatores motivacionais. Os aprovados 

recebem uma bolsa-auxílio, assumem a rotina 

conceito da pré-profissionalização. A rotina contempla,

apresentações e concertos periódicos, em salas de espetáculo, eventos corporativos e 

festivais de música e artes. 

Hoje a Nova Sinfonia tem um calendário

Grandes Atores, subindo 

Damiani. Os concertos são basea

interativo e didático, aproximando o público

 

 

 

 

 

Já tendo se apresentado em renomadas salas de espetáculos e locais de interesse 

público, dentre eles o L´Olympia Hall, em Paris, o Copacabana Palace, a Igreja da 

Candelária, o Cristo Redentor, o MAM e o estádio do Maracanã, a Orquestra e Coro 

seleção de 42 alunos de destaque das Escolas de Música e 

Cidadania, projeto criado pela ONG Agência do Bem com o objetivo de desenvolver a 

cidadania entre crianças e adolescentes em comunidades de baixa renda.

Para ingressar na orquestra os candidatos são avaliados, por meio de audições anuais, 

quanto ao domínio instrumental, teoria musical e fatores motivacionais. Os aprovados 

auxílio, assumem a rotina de ensaios semanais, seguindo o 

profissionalização. A rotina contempla, ainda, a realização de 

apresentações e concertos periódicos, em salas de espetáculo, eventos corporativos e 

festivais de música e artes.  

Hoje a Nova Sinfonia tem um calendário especial de apresentações no Teatro dos 

Grandes Atores, subindo regularmente ao palco sob a regência do maestro Vit

são baseados em diferentes temáticas e possuem

aproximando o público do universo da música orquestral

Já tendo se apresentado em renomadas salas de espetáculos e locais de interesse 

público, dentre eles o L´Olympia Hall, em Paris, o Copacabana Palace, a Igreja da 

a Orquestra e Coro 

seleção de 42 alunos de destaque das Escolas de Música e 

Cidadania, projeto criado pela ONG Agência do Bem com o objetivo de desenvolver a 

cidadania entre crianças e adolescentes em comunidades de baixa renda. 
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quanto ao domínio instrumental, teoria musical e fatores motivacionais. Os aprovados 

ensaios semanais, seguindo o 
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apresentações e concertos periódicos, em salas de espetáculo, eventos corporativos e 

de apresentações no Teatro dos 

sob a regência do maestro Vitor 

s em diferentes temáticas e possuem caráter 

do universo da música orquestral.  


