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O PROJETO
Integrado ao Música no Museu, que há 23 anos realiza
concertos em todo o Brasil com amplo sucesso de crítica, mídia
e público, OS IMORTAIS DA MÚSICA BRASILEIRA E OS
GÊNIOS INTERNACIONAIS constitui-se em concertos com
ênfase na obra de compositores brasileiros e no contra-ponto,
os de grandes nomes internacionais. Permeando o clássico e o
popular, levará ao público a pluralidade das concepções
estéticas dos nossos compositores, resgatando, assim a música
brasileira na sua evolução. No repertório criações do Padre José
Mauricio, Carlos Gomes,
Chiquinha Gonzaga, Ernesto
Nazareth, Heitor Villa Lobos, Francisco Mignone, Pixinguinha,
Ary Barroso, Radamés Gnatalli, Guerra Peixe, Jacó do Bandolim
e Tom Jobim e no contra-ponto, Mozart, Beethoven,
Bach,Häendel, Vivaldi, Schubert, Debussy, Stravinsky,
Ravel, entre outros.

Destaque na programação, orquestras de comunidades do
Rio de Janeiro, em iniciativas de inclusão social através da
música. Assim, o projeto também criará um diálogo entre as
composições mais importantes da história da música
brasileira e mundial e os novos talentos surgidos em
comunidades carentes do Rio na continuidade das suas
apresentações no Música no Museu, dividindo o palco com os
artistas consagrados e, assim, a vitrine de iniciativas
desenvolvidas em prol da inclusão social através da músicas
para um público já consolidado do projeto.

DATAS E LOCAIS

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Serão até 40 concertos
gratuitos principalmente no
Rio de Janeiro (90%) e em
outras cidades brasileiras,
em museus, igrejas, centros
culturais, palácios, clubes,
entre outros.

Expectativa de 4.000 pessoas (cerca de 100 pessoas por concerto) público que se amplia através das mídias sociais, publicações e meios de
divulgação.
Perfil: Entrada gratuita e acesso a
todas as camadas da população e,
em especial, turmas convidadas
de alunos da rede pública que posteriormente visitarão os museus
onde acontecem os concertos.

MÚSICOS PROPOSTOS
Pianistas
João Carlos AssisBrasil
Maria Helena Andrade
Newton Nazareth
Fernanda Canaud
Miriam Grosman
Sheila Zagury
Ana Maria Brandão
Ingrid Barancoski
Licia Lucas
José Carlos Vasconcellos
Adriana Kellner
saxofonista
Daniela Spielmann
Outros
Duo Neti Szpilman,Voz e Maria Luisa Lundberg, piano
Marco de Pinna, bandolim
GrupoVilla-Lobos in Jazz além de violonistas e violinistas
Violonistas, violinistas,
Grupos musicais e outros instrumentistas.

ORQUESTRAS DE COMUNIDADES CONVIDADAS
• CAMERATA DOUERÊ
Atende há 17 anos crianças da região do Complexo da Maré, Rio deJaneiro.

• ORQUESTRA DE GAITA DE FOLES
Oriunda das comunidades de São Gonçalo-RJ
• ORQUESTRA DE CAVAQUINHOS
Comunidades de Cabo Frio - RJ

• ORQUESTRA VIOLÕES DO FORTE
Formada por jovens das Comunidades do Pavão e Pavãozinho

• ORQUESTRA INSTITUTO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
Criado em 1999 para apoiar adolescentes e jovens para um futuro melhor. Além de aprender música, desenvolve disciplina, cultura, concentração e senso de equipe.
• ORQUESTRA E CORO NOVASINFONIA

Com 4 anos de existência,congrega os 42 melhores alunos das Escolas
de Música e cidadania e já carrega em seu currículo dezenas de recitais e
concertos, muitos deles no âmbito de Música no Museu e até no L`Olympia Music Hall em Paris.

MUSICA NO MUSEU
Música no Museu, realiza concertos quase diários e
gratuitos desde 1997 em todo o Brasil. A partir de 2005
iniciou sua vertente internacional, divulgando a música e
os músicos brasileiros. Realizado em templos da culturamuseus, igrejas, palácios, centros culturais- tornou-se
sucesso de público, pela rigorosa seleção de artistas e
programas, pela ampla divulgação na mídia, e,
principalmente, pela participação de músicos renomados.
A versão Internacional já aconteceu em cidades de cinco
continentes: Américas: Estados Unidos ( Carnegie Hall em
Nova Iorque e no Museu de Arte Moderna de Los Angeles)
Argentina, Chile, Europa Portugal (tendo participado da
comemoração dos 725 anos da Universidade de Coimbra
em 2015 e em 2020 dos seus 730 anos), Espanha, França,
Itália, Alemanha, Áustria, República Tcheca, África
(Marrocos),
Ásia
(Índia,
Vietnam),
Oceania
(Austrália), além do Líbano no Oriente Médio.

Entre seus subprojetos estão:
-RioHarpFestival - Música no Museu, já
na sua 15ª versão, que colocou o Rio de
Janeiro no circuito mundial da harpa, com
grandes nomes nacionais e internacionais,
amplo sucesso de critica, mídia e público.
-RioWindsFestival- Festival Internacional
de Sopros, já na sua 10º versão reunindo
grandes nomes nacionais e internacionais
da área de sopros.
-Concurso Jovens Músicos –Desde 2008,
em parceria com a centenária James
Madison University, Virginia (USA),
proporciona bolsas de estudos para
estudantes brasileiros no valor de U$105
mil.
Oito
jovens
músicos
já
cursaram
abrindo-lhes um grande
horizonte profissional.
-Música no Museu Norte e Nordeste Realizado há cinco anos inicialmente em
estados do nordeste, ampliou-se para o
Norte e, assim, concertos de Aracaju a
Manaus, sempre com o maior êxito de
crítica, mídia e público.

-Seminário de Empreendedorismo na Área
Musical - Discussão de temas ligados à
música através da participação de expressivas
personalidades e entidades culturais.
-Oficina de Cantoria +60- Um trabalho de
retardamento de doenças cognitivas através
da música com a participação constante de
mais de 100 pessoas com idade acima de 60
anos recrutados nos concertos da Série.
-live Música no Museu online- Uma revista
on line com concertos de 11 musicistas
brasileiros levando a sua música ao Brasil,
Espanha, Portugal e países de língua
portuguesa na África e Ásia.

O projeto recebeu cerca de 30 prêmios, entre
eles o maior da Cultura Brasileira: Ordem do
Mérito Cultural, além do Golfinho de Ouro
(estado do |Rio de Janeiro), Mérito Carioca
(cidade do Rio de Janeiro),e, assim tríplice
coroado.

Outros:
Cultura Viva - UNESCO, Latin
American Qualiy Awards na PUC em Buenos
Aires, Cultura Viva em Madrid, Excelência em
Cultura em Lisboa, Urbanidades do IAB dentre
outras, além de ter sido tema de tese de
Mestrado na Universidade de Berlim.

MÍDIA

CONTRAPARTIDAS PARA O PATROCINADOR
INSTITUCIONAIS
1) Inserção da marca do patrocinador em peças e materiais de divulgação, sinalização e produtos resultantes do projeto, incluindo banners,
programas, convites, especificamente:

MINISTÉRIO DA CULTURA APRESENTA
ENGIE APRESENTA EPATROCINA

02 (dois) banners do “ Imortais da Música Brasileira”, 1,50m x 1,00 cm em
cada evento
5.000 (Cinco Mil) flyers

1.000 (Um Mil) catálogos/programas/folhetos
12.000 programinhas.
Busdoor - Rio deJaneiro.
2)Menção ao patrocinador em peças de divulgação do projeto em áudio e/ou vídeo ou durante a realização do projeto, inclusive em releases
personalizados para a imprensa e entrevistas concedidas a veículos de
comunicação, e em abertura e encerramento do evento;
3)Inclusão de material publicitário do patrocinador, desde que fornecidos
pela empresa, nos programas distribuídos ao público.nomuseu.com.br
4)Inserção de anúncio do patrocinador nas publicações do projeto ou em
veículos de comunicação associados ao projeto;
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5) Nas publicações de divulgação do foco do projeto, inclusão de texto de
apresentação fornecido e assinado pelo patrocinador;
6) Concessão do direito de uso do nome, marca e imagens referentes ao
projeto, pelo patrocinador, a título de divulgação interna ou externa do
patrocínio concedido, conforme prazos definidos na legislação pertinente;
7) Link do site do patrocinador na página www.musicanomuseu.com.br

SOCIAIS

INTERESSE INSTITUCIONAL

•Convites a projetos sociais para assistir aos concertos, com ênfase nos
jovens oriundos de comunidades de
baixa renda, portadores de necessidades especiais, portadores de doenças
crônicas graves, idosos e estudantes
de escolas públicas. Os concertos gratuitos promovem a democratização
do acesso à cultura através da música,
e a ação é complementada com visitas
posteriores às exposições e ao acervo
dos museus e centros culturais.

•Concertos em espaços culturais importantes não só difunde a música brasileira trazendo ao póblico de forma
gratuita uma programação de qualidade. O patrocinador assim poderá utilizar do mecanismo do projeto ampliando a sua atuação em apoio ao fomento
de atividades culturais.

•A programação vem ampliando nos
últimos anos a participação de projetos
de inserção social. OS IMORTAIS DA
MÚSICA brasileira firmará essas parcerias, dedicando grande parte da sua
programação à apresentação a orquestras de comunidades carentes do Rio
de Janeiro.
•Absorção de estagiários nas diversas
áreas desta proposta através de convênio com o CIEE-Centro de Integração
Empresa Escola.

AMBIENTAIS
• Ao início de cada evento serão transmitidas ao público mensagens de conscientização ambiental, além da promoção da
coleta seletiva de lixo.

EDUCATIVAS
•Publicação de 10.000 exemplares de uma
pequena literatura sobre Os Imortais, sua
evolução e importância na cultura brasileira. Uma ação de caráter educativo especificamente voltada ao público infanto-juvenil de comunidades carentes.
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PROPONENTE DO PROJETO
Carpex Empreendimentos e Promoções Ltda.
(21) 2233-6711 | (21) 99988 9332
Endereço eletrônico: musicanomuseu1@gmail.com
carpex@bighost.com.br
www.musicanomuseu.com.br
Diretor: Sergio da Costa e Silva, Advogado, Administrador de Empresas, ocupou vários cargos na Administração
Pública Federal sendo Administrador aposentado da Caixa Econômica Federal (ex BNH). Ex Coordenador da Eco92, Diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro há
16 anos sendo, atualmente, Benemérito e membro do seu
Conselho Superior. Conselheiro do Conselho de Cultura da
Arquidiocese do Rio de Janeiro e ex Vice-Presidente Cultural do Clube Monte Libano.
Praço Pio X, nº 55 - Sala 202 -Centro - Rio deJaneiro
Cep: 20040-020 -(Sede Própria)

VALORES E PATROCÍNIOS DO PROJETO:
1 - Valor aprovado pela Secretaria Especial da Cultura –
R$505.616,10. Dividido em três cotas de R$150.000,00 cada e
uma cota de R$55.616,10 como apoio.
2 - Valor aprovado pela Secretaria Estadual de Cultura (Lei do ICMS)
– R$364.000,00. Dividido em duas cotas de R$150.000,00 cada e
uma cota de R$ 64.000,00.

TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÕES DE CONTAS:
Nestes 23 anos de atividades, o proponente tem todas as suas
prestações de contas em dia, a maioria já aprovadas nas leis Federal,
ICMS e ISS.

PATROCINADORES DAS VERSÕES ANTERIORES
Nestes 23 anos de atividades Musica no Museu teve o
patrocínio de empresas-top no Brasil e as suas logos
registradas no site do projeto www.musicanomuseu.com.br.
A Light patrocinou 12 anos seguidos e interrompeu em 2017
devido à crise no Rio de Janeiro.

Banco do Brasil
Banco Bradesco
BNDES
CEMIG
Chevron
Correios
Eletrobras-Furnas
Furnas
IRB-BrasiRE

Petrobras
RedeGlobo.
Sebrae
Strattner
Telebrás
Universidade Estácio deSá
White Martins
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