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Com apoio cultural do Colégio Mauá, a Orquestra Municipal de Imigrante se apresenta no

próximo dia 24, às 20 horas, no Teatro do Mauá, em Santa Cruz do Sul. Os ingressos

podem ser retirados na recepção do educandário mediante a doação de 1 quilo de

alimento não perecível. A presença da orquestra faz parte da Turnê Cidades Gaúchas,

que conta com 12 apresentações acústicas, com realização do Ministério do Turismo e

Secretaria Especial da Cultura e patrocínio da Gota Limpa, Sygenta e Hassmann S.A.

A Orquestra Municipal de Imigrante, que tem 29 anos de história, é composta por 17

músicos, regidos pelo maestro Astor Jair Dalferth. A distribuição instrumental é de uma

Orquestra de Sopros (Big Band), com naipes de palhetas, metais, harmonia e percussão.

O grupo apresenta um repertório com clássicos da MPB, jazz, melhores canções do

cinema, música latina e folclore.

Em conjunto com o trabalho musical, a orquestra mostra um trabalho de expressão

corporal, com danças e coreografias de Leocárdia Stapenhorst que estimulam a troca de

energia e as emoções. As atividades da Orquestra Municipal de Imigrante começaram em

março de 1993, em uma iniciativa da administração municipal e sob a coordenação do

maestro Astor Jair Dalferth.

No decorrer dos anos, a orquestra executou vários projetos aprovados pelo Ministério da

Cultura, por intermédio da Lei Rouanet, com apresentações em várias cidades do Rio

Grande do Sul. O grupo já participou de gravações do CD Imigrante - Música e Vida,

volume I, em 1996, e volume II, em 2003. No ano de 2013, o conjunto musical fez uma

turnê pela Alemanha, composta por nove espetáculos e que gerou a gravação do CD Tour

Alemanha.

Maestro

Astor Jair Dalferth é maestro, arranjador e compositor. Além de maestro da Orquestra

Municipal de Imigrante, rege a Orquestra Municipal de Teutônia e integra o sexteto

Tempero Brasil. Formado em Música pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
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(Uergs), Dalferth, que iniciou os estudos na área musical aos 9 anos, também foi

sargento músico da Base Aérea de Canoas, regeu vários coros do Vale do Taquari e

coordenou projetos musicais de inclusão sociocultural de jovens por meio da música.


