HINO DO MUNICÍPIO

22º ENCONTRO

Terra querida, abençoada,
Teus filhos cantam,

MUNICIPAL DE CORAIS
PAVILHÃO CATÓLICO

Em teu louvor

28 DE MAIO DE 2011

Expressando por Chapada,

19 HORAS

O mais puro e terno amor.

DIVULGUE E PARTICIPE
PROMOÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

1.

Tuas lavouras pujantes

Teu lindo céu cor de anil,

Tuas cascatas brilhantes,
Formam paisagem gentil,
Hospitaleira cidade do Sul,
Pedaço do nosso Brasil.

“MÚSICA É COMO MÁGICA: FAZ A TRISTEZA VIRAR ALEGRIA,
A SOLIDÃO VIRAR COMPANHIA E FAZ O DESÂNIMO VIRAR
VONTADE DE VIVER SEMPRE DE BEM COM A VIDA”
Autor Desconhecido
ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS CORAIS E CANTOS
1º -Coral Sussurro Dos Anjos- Emei Arco-Íris
-Paz
-Mãezinha Querida
2º -Grupo Pimpolhos Da Alegria- Emei Riscos E Rabiscos
-Herdeiros do Futuro
- Eternos Amigos

2.

Homens leais nos deixaram,
Os frutos do seu labor,
Como herança legaram,
Um relicário de amor,

És “Simpatia do Alto Uruguai”,
Cidade de grande valor

3º Coral Mundo Jovem
- O importante é a rosa
-Gira L’amore
-No dia em que saí de casa
4º Coral Misto Santanense
- Iguais
- Vento Negro
-Nos campos do mundo
5º Coral Idosos Unidos de Chapada
-Como é bom e agradável
-Lustig ist das zigeunerleben
-Flor gaúcha
6º Coral Sempre Unidos de Vila Rica
- Céu
- Bugio do Rio Grande
-Clave de Lua
7º Coro de Câmara da Universidade Federal de Santa Maria

L E TR A E M Ú SIC A JA C YR A V A R G A S
SU P E R T I

CORO DE CÂMARA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Histórico do Coral
Criado em 2009 pelo professor substituto
Márcio Buzatto, o Coro de Câmara da
UFSM tem como proposta proporcionar
aos seus participantes o contato com
obras corais de nível médio e acima
primariamente de compositores contemporâneos, mas também de autores de
obras referenciais do repertório coral.
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O grupo é constituído por membros selecionados, formando um grupo semiprofissional, preparando-os e
encaminhando-os para carreira profissional. O Coral possui atualmente 22 integrantes sob a regência de
Cláudio Antônio Esteves.
O Professor Cláudio Antônio Esteves graduou-se em Física e Música (habilitação em Regência) pela
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) onde foi aluno do maestro Henrique Gregori Neto. Em 2000
obteve o grau de Mestre em Artes também pela UNICAMP e em 2010 o Doutorado em Regência Coral pela
“University of Georgia” nos EUA como bolsista CAPES/FULBRIGHT. Desde 1995 é o professor de Regência do
Departamento de Música da Universidade Federal de Santa Maria. Rege atualmente o Coro de Câmara e do
Coral UFSM, com o qual realiza ações de extensão difundindo a obra coral “a cappella” e coro-sinfônica.
Canções Que Serão Apresentadas Pelo Coral Convidado-Coro de Câmara da UFSM
1 hope, faith, life, love...

Eric Whitacre

2 Sleep

Eric Whitacre

3 Agnus Dei

Samuel Barber

4 Requiem

Craig Hella Johnson

Piano: Charles Bernardes Medina Tones
Regência: Cláudio Antônio Esteves
CONVITE PARA JANTAR DO CORAL MUNDO JOVEM
CONVIDAMOS A POPULAÇÃO PARA APÓS AS APRESENTAÇÕES, PARTICIPAREM DO JANTAR DE
CONFRATERNIZAÇÃO COM MÚSICA A CARGO DE DILAMAR SHOW DE CARAZINHO PROMOVIDO
PELO CORAL MUNDO JOVEM NO CTG GALPÃO CRIOULO. ADQUIRA OS CARTÕES NO CORREIO E
MERCADO RAMBO E WEBER.

CORO DE CÂMARA DA UFSM
1 - hope, faith, life, love...

Compositor: Eric Whitacre
Texto: e. e. cummings

esperança, fé, vida, amor,
sonho, alegria, verdade, alma.
2 Sleep

hope, faith, life, love,
dream, joy, truth, soul.

Compositor: Eric Whitacre
Texto: Charles Anthony Silvestri

A tarde se pendura sob a lua,
um fio de prata em uma duna escura.
Com olhos fechados e a cabeça repousada
eu sei que o sono chegará logo.
Sobre meu travesseiro, seguro na cama,
mil imagens enchem minha cabeça,
não posso dormir, minha mente vagueia;
e no entanto meus membros parecem feitos de chumbo.
Se há ruídos na noite,
uma sombra assutadora, uma luz piscante;
então me rendo ao sono,
onde nuvens de sonho trazem visões.
Quaisquer sonhos podem vir,
tanto escuros quanto profundos,
de asas voadoras e saltos para o voo
enquanto me rendo ao sono.
3 Agnus Dei

Compositor: Samuel Barber

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.
4 Requiem

The evening hangs beneath the moon,
a silver thread on darkened dune.
With closing eyes and resting head
I know that sleep is coming soon.
Upon my pillow, safe in bed,
a thousand pictures fill my head,
I cannot sleep, my minds aflight;
and yet my limbs seem made of lead.
If there are noises in the night,
a frightening shadow, flickering light;
then I surrender unto sleep,
where clouds of dream give second sight.
What dreams may come,
both dark and deep,
of flying wings and soaring leap
as I surrender unto sleep.

compositora: Eliza Gilkyson

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

arranjador: Craig Hella Johnson

Mãe Maria, cheia de graça, desperte
todas nossas casas se foram,
nossos entes queridos levados
levados pelo mar
Mãe Maria, acalme nossos medos, tenha piedade
afogando em um mar de lágrimas, tenha piedade
ouça nosso triste apelo
nosso mundo foi abalado,
andamos por nossa terra natal desolada
na escura noite da alma
traga algum conforto para todos nós,
oh, Mãe Maria,
venha e nos carregue em seu abraço
para que possamos enfrentar nossas aflições

mother mary, full of grace, awaken
all our homes are gone,
our loved ones taken
taken by the sea
mother mary, calm our fears, have mercy
drowning in a sea of tears, have mercy
hear our mournful plea
our world has been shaken,
we wander our homelands forsaken
in the dark night of the soul
bring some comfort to us all,
o mother mary
come and carry us in your embrace
that our sorrows may be faced

maria, encha o copo até transbordar
ilumine o caminho onde estamos indo
tenha piedade de nós
nas fogueiras que queimam nos funerais
cada chama volta ao seu mistério
na noite escura da alma
seus sonhadores despedaçados, faça-os inteiros,
oh, Mãe Maria,
encontre-nos onde deixamos de ter a graça,
leve-nos a um lugar mais alto
na noite escura da alma
nossos corações quebrados você pode fazê-los inteiros,
oh, Mãe Maria,
venha e nos carregue em seu abraço,
deixe-nos ver sua face gentil, Maria.

mary, fill the glass to overflowing
illuminate the path where we are going
have mercy on us all
in fun'ral fires burning
each flame to your myst'ry returning
in the dark night of the soul
your shattered dreamers, make them whole,
o mother mary
find us where we've fallen out of grace,
lead us to a higher place
in the dark night of the soul
our broken hearts you can make whole,
o mother mary
come and carry us in your embrace,
let us see your gentle face, mary.

CORO DE CÂMARA DA UFSM - 2011
Sopranos
Contraltos
Daniele Pincolini Pendeza
Francieli Maria Anezi
Diuly Lovatto Zavaglia
Iara Cadore Dallabrida
Grazielle Klinger
Laise Mathioni Carneiro
Jéssica de Almeida
Regina Bólico
Jéssica Francieli Fritzen
Rauani Fontoura Nunes
Tenores
Baixos
Guilherme Recchi Cardozo
João Vitor Trindade Bitencourt
Laerte André Massirer
Josemar Dias
Lucas Denardi Cattelan
Leonardo Sperb
Luís Fernando da Rosa Iensen
Maurício da Silveira Castro
Regis Tolfo
Ronison Elias Borba
Arquivista
Pianista
Taiane de Andrade Machado
Charles Bernard Medina Tones
Regente: Cláudio Antonio Esteves
A vinda do Coro de Câmara da UFSM foi possibilitada também através de recursos FIEX do programa do
Laboratório de Canto Coral e faz parte das apresentações em comemoração aos 50 anos da Universidade
Federal de Santa Maria.
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