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KNUT ANDREAS 
REGENTE TITULAR 
E DIRETOR ARTÍSTICO

Desde 1998 Knut Andreas é regente 
titular da Orquestra Sinfônica de Potsdam 

e desde 2014 regente titular da Orquestra 
Sinfônica Jovem de Berlim (OSJB), ambas na 

Alemanha. Como regente convidado tem 
atuado em diversas orquestras, entre elas a 

Orquestra Sinfônica da Rádio e TV da Eslovênia e a 
“Deutsches Filmorchester Babelsberg”, em Potsdam. 

Foi convidado a reger nos festivais de música antiga e de 
ópera de Potsdam e no Festival de Viena. Regeu a ópera “3 Bilhões Irmãs” 
na “Volksbühne Berlin”, peça que foi premiada Melhor Ópera da última 
temporada em Berlim. No Brasil trabalhou com as orquestras de Campi-
nas, Americana e Ribeirão Preto, com a Orquestra da Unicamp e com a 
Orquestra de Câmara OPUS (BH). Em turnês regeu a OSJB na Albânia, 
França, no Brasil, em Taiwan e na Itália. Foi premiado Melhor Regente no 
festival internacional “Michelangelo” (Firenze) e pela Academia de Letras 
e Artes de Paranapuã, Rio de Janeiro, com a medalha “Austregésilo de 
Athayde”. Na Universidade de Potsdam atua como professor honorário 
de história da música e gestão musical.

JÚLIO AMSTALDEN 
SOLISTA

 Foi aluno da Escola de Música de Piracicaba 
Maestro Ernst Mahle (Empem), onde estudou 

órgão com Elisa Freixo. Estudou cravo com 
Edmundo Hora, é mestre em Artes (música, órgão) 

pela Unesp e doutor em Educação pela Unicamp. 
Participou de cursos internacionais para organistas na 

França e na Suíça, onde foi aluno de André Isoir, Erik Lebrun, 
Guy Bovet, Marie Claire Alain e L. Ferdinando Tagliavini. No 

Canadá foi aluno da organista Marnie Giesbrecht, na Universidade de 
Alberta. Apresentou-se em recitais em Piracicaba, Campinas, Vinhedo, 
São Paulo, Tiradentes, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Por vários anos tocou 
recitais ao órgão Schnitger (1701), na Catedral de Mariana – MG. Apresen-
tou-se no 17º Festival Internacional de Música de Morelia, México, edição 
dedicada ao Brasil. Também se apresentou em Buenos Aires (Argentina) e 
Edmonton (Canadá). Foi organista e regente de coro do Núcleo Universi-
tário de Cultura da Unimep. Na mesma instituição, foi docente no curso 
de Licenciatura em Música. Foi organista da Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus, em Piracicaba, e professor de música no Seminário São Fidelis da 
mesma cidade, bem como no Seminário Propedêutico da Arquidiocese 
de Campinas e no Centro de Estudos de Música Sacra e Liturgia, em Cam-
pinas.  Atuou como organista e regente de coro da Basílica Nossa Senhora 
do Carmo de Campinas de 2009 a 2021.



NOSSA HISTÓRIA  
  

A Orquestra Sinfônica de Piracicaba é reconhecida por leis  
municipal e estadual como entidade de utilidade pública e 
completa, em março deste ano, 122 anos de trajetória em prol 
da democratização da música erudita. Sua estreia, no ano de 
1900, foi na antiga Matriz de Santo Antonio, hoje Catedral de 
Santo Antonio. Em dezembro de 2020, recebeu o Registro de 
Patrimônio Cultural Imaterial Município de Piracicaba, confe-
rido pelo Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultu-
ral de  Piracicaba). Seu projeto de reestruturação teve início 
em 2015, assinado pelo maestro piracicabano Jamil Maluf, 
como diretor artístico e regente titular, e pelo violoncelista 
piracicabano André Micheletti, diretor artístico associado. 
Desde então, a OSP criou temporada regular, com solistas e 
maestros convidados  reconhecidos no Brasil e no exterior, 
além de se apresentar no Festival Internacional de Inverno de 
Campos do Jordão e na Sala São Paulo. Em dezembro de 
2021, Jamil Maluf tornou-se seu regente emérito, enquanto o 
maestro alemão Knut Andreas assumiu a função de regente 
titular e diretor artístico e André Micheletti a de diretor artís-
tico associado.

ANDRÉ MICHELETTI 
DIRETOR ARTÍSTICO ASSOCIADO

Piracicabano, é professor de violoncelo e 
música de câmara no Departamento de Música 

da Faculdade de Filoso�a, Ciências e Letras da USP 
(Universidade de São Paulo), em Ribeirão Preto. Tem 

duplo doutorado pela Indiana University, em Violonce-
lo e Violoncelo Barroco. Mestre em Violoncelo e Pedago-

gia do Violoncelo pela Northwestern University, em Chicago. 
Primeiro colocado e melhor intérprete de Música Brasileira nos Concur-
sos Estímulo aos Jovens Solistas do Brasil e no Concurso Jovens Instru-
mentistas do Brasil, além de vencedor do Concurso Jovens Solistas da 
Orquestra Experimental de Repertório (OER). Em 2009, com o Trio Miche-
letti, venceu o Concurso de Música da Espanha e América Latina. Apre-
sentou-se à frente das sinfônicas Jovem do Estado de São Paulo, de Helió-
polis (Baccarelli), Campinas, Belém e Goiás, OER, Camerata Fukuda, North 
Shore Chamber Orchestra (EUA), Bach Gamut Ensemble (EUA) e USP-Fi-
larmônica. De 2013 a 2014, assumiu a direção da Sinfônica de Piracicaba. 
Em julho de 2014, convida o maestro Jamil Maluf para as funções de 
regente titular e diretor artístico. A partir de 2015, ambos promovem a 
reestruturação completa da OSP, e Micheletti torna-se ainda diretor artís-
tico associado e chefe do naipe de violoncelos. De 2011 a 2016 atuou 
como diretor artístico e pedagógico do Feimep (Festival Internacional de 
Música Erudita de Piracicaba).



NOTAS DE PROGRAMA

POR MARCELO BATUÍRA LOSSO PEDROSO*

JOHANN SEBASTIAN BACH: BWV 645 E 565
Bach escreveu seis corais para órgão solo; o editor dessa série foi um de 

seus discípulos, Johann Georg Schübler, que as publicou entre em 1748, 
dois anos antes da morte do compositor. O BWV 645 é o primeiro dessa 
encantadora série de prelúdios, cujo epíteto é “Dorminhocos acordem!”, 
escrito para o Domingo do Advento. O coral “Wachet Auf, ruft uns die 
Stimme” pode ser traduzido por: “Acordem, acordem, pois a noite voa”. 

Em 1746, Bach decidiu selecionar 6 corais de suas cantatas e arranjá-los 
para órgão solo. Os 6 Corais Schübler, como �caram conhecidos, são trans-
crições literais de árias, onde o coral se tornou o “cantus �rmus”, algumas 
vezes no pedal, outras na mão direita ou esquerda do organista. Utilizam 
a forma típica da ária barroca: ABA, com melodias e ornamentos em forma 
cantabile. Bach adotou a forma de trio para o BWV 645, o qual foi extraído 
da sua cantata BWV 140: note o contraponto ascendente e os intervalos 
na mão direita e depois outras duas vozes uma imitando a outra, tal qual 
uma invenção a duas vozes, muito comum nas composições de Bach. 

‘Wachet Auf’ é baseado numa melodia do compositor Philipp Nicolai 
(1556-1608). Nicolai foi um pastor luterano alemão, poeta e musicista 
amador. Em 1599 ele publicou um livro de hinos: Freuden Spiegel deß 
ewigen Lebens (O Alegre espelho da vida eterna), o qual inclui a melodia 
usada por Bach em sua cantata BWV 140 e reaproveitada nesse coral 
BWV 645. A cantata que deu origem ao coral foi composta para o 27º 
Domingo após o Pentecostes. O tema da cantata é a parábola das dez 
virgens, narrada no Evangelho de Mateus (25:1-13). Essa pequena peça 
escrita para órgão é a essência do gênio de Bach.

Mas se vamos falar do gênio desse compositor barroco alemão, é certo 
que não há melhor exemplo que sua Toccata e Fuga, em ré menor, BWV 
565. Essa obra-prima da música universal quase �cou fadada ao desapareci-
mento, sobrevivendo por conta de um cópia manuscrita feita pelo organis-
ta Johann Ringk por volta de 1730. Graças à ela, pôde-se fazer sua publica-
ção cem anos depois. Ganhou fama por causa de três célebres execuções: a 
de Felix Mendelssohn, no órgão (em 1840), a de Carl Tausig, no piano (em 
transcrição de Franz Liszt) e a versão orquestrada de Leopold Stokowski, a 
qual abre o célebre desenho da Walt Disney “Fantasia” (em 1940).

Porém, uma advertência: sua popularidade não deve desmerecer a gran-
deza de sua musicalidade. A obra é fruto do início de carreira de Bach, escrita 
por volta de 1704, quando o compositor tinha apenas 19 anos. A obra segue 
a tradição de forma livre, adotada no norte da Alemanha; o movimento de 
abertura, Toccata, já evidencia esse modo de tocar quase em improviso, 
seguido por uma extraordinária (ênfase nesse adjetivo!) fuga. A passagem da 
fuga tem por tema uma frase de autoria de seu conterrâneo, Johann Pachel-
bel, retirada de uma de suas fantasias, prática muito comum na época. 

O órgão, enquanto instrumento, gozava de grande popularidade, 
Mozart já o declarava como o “rei dos instrumentos”. Esse instrumento é a 
mais notável e complexa invenção técnica pré-revolução industrial. Bach 
era um dos grandes executantes e, por essa razão, não raro, era chamado 
(e pago por isso) para ser o “test driver” de um órgão recém-construído. 
Sua reputação nesse quesito era tão boa que o fabricante não era pago até 
que Bach aprovasse o instrumento. Segundo o �lho do compositor (Carl 
Emmanuel) anotou: “era necessário veri�car se o órgão tinha um ‘bom 
pulmão’, e para isso ele deveria abrir todos os registros possíveis, o que 
deixava os fabricantes de órgão pálidos de nervoso”. Essa era a forma de 

avaliar a potência e a su�ciência de ar produzida pelos tubos. 
Por incrível que pareça essa peça, BWV 565, foi criada para esse propó-

sito de teste do instrumento. Mas seu valor musical vai muito além disso. 
Muitos musicólogos a incluem numa lista das dez maiores obras da 
música universal. A obra foi escrita por um conhecedor de todas as possi-
bilidades do instrumento, capaz de produzir os mais poderosos efeitos e, 
em sua intensidade e exuberância, tem o brilho da juventude de Bach e a 
grandeza de sua maturidade. 

MAX BRUCH: SUITE ORQUESTRAL N. 3 PARA ÓRGÃO, OP. 88a
Em abril de 1904 Max Bruch convalescia de uma doença na ilha de Capri 

quando, entre oito e nove horas da noite, em plena sexta-feira santa, escu-
tou o som de uma procissão vindo das estreitas ruas da ilha. Ouviu uma 
triste melodia entoada pela tuba e pensou « nada mal para uma abertura de 
concerto» e anotou a frase musical no papel, e continuou: ”pode se tornar 
uma boa marcha funeral”. A procissão seguiu com uma centena de crianças 
vestidas de branco e carregando grandes velas e uma pequena cruz preta. 
Em uníssono, as crianças repetiram a melodia em forma de lamento. 

Nesse ponto, Bruch começou a trabalhar na sua terceira suite para 
orquestra, introduzindo um parte proeminente para órgão, a qual incor-
pora as melodias ouvidas na procissão da ilha de Capri no primeiro e no 
último movimentos. A obra foi estreada em maio de 1909 no Promena-
de Concert, em Londres; porém, Bruch continuou a reescrevê-la até 
1915, para no �nal, desistir de publicá-la. Preferiu transformar sua 
terceira suite orquestral num concerto para dois pianos (o Op. 88a), o 
qual ganhou maior notoriedade nos palcos. 

BEETHOVEN: SINFONIA N. 7, OP. 92
A era de Beethoven praticamente coincide com a era de Napoleão. 

Sua sétima sinfonia, a Op. 92, foi completada em 1812, quando Napoleão 
começava a declinar em suas conquistas. Justamente com o propósito de 
celebrar as derrotas napoleônicas, estreou no dia 8 de dezembro de 1813, 
em Viena, em benefício às tropas feridas na Batalha de Hanau. A sinfonia 
em si é um arroubo de tempestuosidade, energia, repleta de sonoridade. 
Isso e as conjunturas políticas da época �zeram a audiência vienense 
pedir que o segundo movimento fosse repetido. Beethoven, que estava 
regendo, não fez por pouco, levantou seus braços com grande veemên-
cia e abriu o segundo movimento com um intenso fortíssimo. 

“Mais do que qualquer outra sinfonia de Beethoven, a sétima nos 
passa uma sensação de verdadeira espontaneidade: as notas parecem 
voar fora da partitura, como se tivessem nascido justo com o próprio 
�uxo da inspiração”, anotou um dos maiores estudiosos de sua obra. 
Richard Wagner era um dos grandes admiradores dessa sinfonia: “é a 
apoteose da Dança, a dança em sua mais alta condição, a mais feliz reali-
zação dos movimentos do corpo em uma forma ideal”.

A 7a Sinfonia de Beethoven foi composta durante um dos períodos mais 
dolorosos do compositor: sua surdez estava piorando drasticamente (atribuí-
da a uma doença arterial); seu caso amoroso com Theresa Brunswick havia 
sido rompido; e ainda precisava de dinheiro para fazer frente às suas dívidas. 
Não obstante tais circunstâncias, ele adentrou em um dos períodos mais 
criativos de sua vida. Para Beethoven, sua 7a Sinfonia era sua melhor obra, ele 
mesmo chegou a a�rmar: “somente a arte e a ciência podem elevar as pesso-
as ao nível dos deuses”. E Beethoven era o deus da música de seu tempo.

*É DOUTOR EM DIREITO PELA USP E  
DIRETOR DO JORNAL DE PIRACICABA
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A Orquestra Sinfônica de Piracicaba agradece o conjunto de seus
patrocinadores, apoiadores e parceiros, empresas e particulares,

pela con�ança e empenho contínuo na Temporada 2022


