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Parceria Santander - AfroReggae - UNIRIO

No início de 2016, a Orquestra AfroReggae e a  Orquestra  Barroca da 
UNIRIO deram início a um programa que tem como meta capacitar                
estudantes para que estejam aptos a ingressar nos cursos de                     
Licenciatura e Bacharelado do Instituto Villa-Lobos. As oficinas                  
instrumentais acontecem no Centro Cultural Waly Salomão de Vigário 
Geral. A imersão técnica e artística proposta nesta parceria visa                 
ampliar as referências musicais e desenvolver as habilidades               
específicas dos jovens artistas selecionados para o projeto.

Os interessados em fazer parte da Orquestra precisam ter uma noção 
básica de um instrumento e comparecer no dia dos ensaios, que                     
acontecem às segundas-feiras, das 19h às 22h, na Reitoria da UNIRIO. 

astrólogo, engenheiro e projetis-
ta de submarinos”, explicou.

Na programação deste ano                      
constam concertos no Theatro 
Municipal, na Sala Cecília                  
Meireles e no Teatro da UFF, 
além do planejamento da 2ª 
Semana de Música Barroca, em 
parceria com o Centre de                  
Musique Baroque de Versailles.   

Orquestra Barroca da UNIRIO: há 14 anos disseminando                                 
a cultura no Rio de Janeiro 

A Orquestra Barroca da UNIRIO (OBU) surgiu como projeto de extensão em 2002, a partir do trabalho da 
Camerata Quantz, grupo coordenado pela professora Laura Rónai, com a proposta de ser, mais que um 
conjunto de câmara, uma oficina permanente de interpretação histórica que reunisse professores, alunos e 
músicos interessados nesse repertório. 

Atualmente, a OBU é composta por 10 cantores, 35 instrumentistas, 10 bolsistas e, pelo menos, 10                   
membros convidados, que participam de alguns concertos. De acordo com Laura Rónai, o grupo é formado 
por músicos profissionais e amadores de diversas áreas. “É uma orquestra verdadeiramente                                   
interinstitucional. Temos professores de várias Universidades do país que participam como convidados. 
Sem falar que as profissões dos seus membros variam muito. Temos advogado, designer, médico,                       
 

Gosta de tocar algum instrumento 

ou cantar? Então compartilhe

 com a UNIRIO o seu talento. 

Conte para a gente essa 

novidade, pelo email: 

comunicacao@unirio.br, 

informando também seu nome,

cargo e lotação. 

Te esperamos!!!!

E  você?


