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Uma noite no
cinema

Para amantes de cinema que queiram se
aproximar da sala de concerto, "Uma
noite no cinema"proporciona uma
diversidade timbrística proporcionada
pela mistura de universos musicais
através do repertório de cinema.

 



Maestro Fábio
Prado

 

Maestro adjunto da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado
de São Paulo, ministra cursos de orquestração e temas
diversos relacionados à música. Mestrado pela ECA-USP
em 2019 com o tema “O Carinhoso de Cyro Pereira:
Arranjo ou Composição?”. Desenvolveu ao longo dos
anos um modelo de concerto didático que propaga a
música de orquestra de maneira acessível, com
informação e interação do público. Arranjador, tem
confeccionado nos últimos anos arranjos para Jazz
Sinfônica, musicais, big bands, entre outros. Foi regente
assistente da Filarmônica de São Bernardo, da Sinfônica
Cultura e do musical “Bixiga – Um musical na
Contramão”, o qual foi indicado para o “Prêmio Shell de
Teatro 2010” e o “3º Prêmio da Cooperativa Paulista de
Teatro”.



Num ambiente onde as l inhas

divisórias entre essas duas

vertentes musicais perderam

a rigidez, é interessante notas

as convergências e encontros

entre esses mundos ao invés

de insist ir  em rotulações

excludentes.

Proposta

Esta proposta busca unir os

universos da música erudita e

popular,  tendo como pano de

fundo a diversidade

timbríst ica proporcionada

pelos instrumentos de uma

orquestra e a r iqueza

temática e contemporânea do

cinema.



Uma noite no cinema - concerto sinfônico

Estrutura

É dentro dessa perspectiva que nasce o
concerto sinfônico "Uma noite no
cinema". O repertório do espetáculo é
composto por temas de importantes
trilhas sonoras do cinema mundial.

Por que?

A música produzida para obras de cena,
tanto cinematográfica como teatral, tem
apresentado peças bastantes criativas e
bem orquestradas. é um desafio
explorá-las pelas nossas orquestrar de
música erudita, assim como aproximas o
público amante do cinema para as salas
de concerto,



Repertório
Nino Rota

-Ensaio de Orquestra
-Noites de Cabír ia

- 8 e ½
- Giul ietta degli  Spir it

- La Dolce Vita
- Os Boas Vidas

- Amarcord
- Casanova

 
Elmer

Bernstein/Jerome
Moross

- Magnif icent
Seven/Big Country

Alan Silvestri
- Forest Gump Suite
- Back to the Future

 
Jerry Goldsmith

- Star Trek
- First Contact

 
Luiz Bandeira

- Na Cadência do
Samba

Danny Elfman
- Bettlejuice

- Batman

Bernard Herrmann
- Taxi Driver

- Vertigo (Um Corpo
que Cai)
- Psycho

 
John Williams

- Fanfarra da Fox e
Star Wars

- Harry Potter
- Olympic Spir it
- Jurassic Park
- Indiana Jones
- Super Homem

- E.T.



Repertório
Michael Kamen

- Robin Hood
 

Hans Zimmer
- Gladiator
- Rei Leão

- Madagascar
- Spir it :  Stall ion Of The

Cimarron
 

Klaus Badelt
- Piratas do Caríbe

 

Chico Buarque e
Roberto Menescal

- Bye Bye Brasil

Henri Mancini
- Pantera Cor-de-Rosa

 
Ennio Morricone

- Suíte:  O Bom, O Mal
e o Feio; A Missão

(Gabriel ’s Oboe);  Os
Intocáveis

- Cinema Paradiso
 

Ramin Djawandi
- Game of Thrones

 

Algumas músicas são 
arranjos de Fábio

Prado
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