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A Música de Concerto é vista como algo 
distante do público, quase inacessível e 
para poucos, quando deveria ser o oposto.

A Música é uma produção da sociedade 
e tem que estar em todos os lugares, nas 
metrópoles, pequenos municípios, capi-
tais, interior e litoral.

Deve ser 
acessível para 
qualquer pessoa.



O projeto “II Série Itinerante do 
Instituto Baccarelli” visa dar con-
tinuidade ao desejo de ampliar a Tem-
porada Artística da Orquestra He-
liópolis Sinfônica, que é formada 
em sua maioria por alunos de nível 
avançado, a fim de aumentar a 
experiência necessária para que, no 
futuro, estes alunos possam estar em 
condições de se profissionalizarem.

Serão realizadas um total de 08 apre-
sentações, nos principais pontos de 
cidades paulistanas, sob a regência e 
Direção Artística do renomado maestro 
Isaac Karabtchevsky.

Os concertos reunirão um repertório 
especial, apresentando ao público 
uma inédita e excluiva experiên-
cia musical.
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Divulgar e valorizar
a produção musical
de concerto à sociedade

Democratizar o acesso
à cultura musical

Estimular a formação
musical de jovens brasileiros 

Fomentar a cena
artística do país

Fornecer programação de
qualidade à sociedade 

Oferecer atrações gratuitas
em espaços públicos relevantes

OBJETIVO DO
PROJETO



A Orquestra Heliópolis Sinfônica, formação de nível avançado 
do Instituto Baccarelli, promove prática orquestral e conheci-
mento de repertório sinfônico a alunos avançados da institui-
ção. Com direção artística de seu maestro titular, Isaac 
Karabtchevsky, a orquestra, reconhecida internacionalmente 
por sua qualidade artística, tem como patrono o maestro indi-
ano Zubin Mehta. Até hoje, a OHS é a única orquestra de toda 
a América do Sul que teve a oportunidade – e orgulho – de ser 
regida por Mehta. A versatilidade do grupo permite à Sinfônica 
transitar pelo universo da música de concerto e da música po-
pular, mantendo alto padrão de excelência.
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ISAAC
KARABTCHEVSKY

Diretor artístico do Instituto Baccarelli e 
regente titular da Orquestra Sinfônica Helió-
polis desde 2011, Isaac Karabtchevsky tem sido um 
dos grandes responsáveis pelo salto qualitativo 
dessa Orquestra. Indicado, em 2009, pelo jornal 
inglês The Guardian como um dos ícones vivos do 
país, Isaac nasceu em São Paulo e estudou regên-
cia e composição na Alemanha, sob orientação de 
Wolfgang Fortner, Pierre Boulez e Carl Ueter. 
Atuou como regente titular e diretor artístico em 
prestigiadas orquestras e teatros internacionais, 
como a Petrobras Sinfônica do Rio de Janeiro 
(desde 2004); Sinfônica de Porto Alegre (2003 a 
2010); Orchestre National des Pays de la Loire, 
na França (2004 e 2009); Orquestra Tonküns-
tler, de Viena (1988 a 1994); Teatro la Fenice, em 
Veneza (1995 a 2001); Orquestra Sinfônica Brasi-
leira (1969 a 1996). Recebeu a medalha do Mérito 
Cultural do governo austríaco e a comenda Che-
valier des Arts et des Lettres do governo francês, 
além de condecorações de praticamente todos os 
estados brasileiros. Foi um dos criadores do Proje-
to Aquarius, o maior movimento de popularização 
da música clássica no Brasil. Desde essa experiên-
cia, nunca abandonou sua vocação de disseminar 
a música clássica e mantê-la viva, encontrando na 
Orquestra Sinfônica Heliópolis a parceira perfeita.



COTAS E CONTRAPARTIDAS
Chancela de apresentação da Série X

Ação de sampling nos locais dos concertos (sorteios, distribuição de brindes etc.) X X

Assinatura do vídeo que será divulgado após a realização da Série de Concertos, disponibilizado no site do
Instituto, Youtube e Redes Sociais. (Facebook: 34mil seguidores, Instagram 12.400 seguidores e YouTube 4.800)

X X X X

Agradecimento no cerimonial de abertura X X X X

Cessão de Ingressos para os concertos da Série 30 24 18 12

Assinatura do vídeo de transmissão simultânea dos concertos veículado na página do Facebook do Instituto
(34 mil seguidores)

Assinatura da capa do evento gerado no Facebook X X X X

Posts de divulgação da Série no Facebook X X X X

Posts de agradecimento na fanpage do Instituto Baccarelli X X X X

Assinatura do convite eletrônico para os concertos X X X X

Exposição da marca nos materiais de divulgação da série veiculados no site X X X X

Menção nominal nos releases disparados à imprensa em geral X X X X

Anúncio de página dupla nos programas do concerto X

Anúncio de uma página nos programas do concerto X X X

Logotipo nos ingressos da Série X X X

Crédito na régua de logos dos anúncios realizados em mídias regionais, das cidades que receberão a Série X X X X

Crédito na régua de logos exposta nos programas distribuídos ao público nos concertos X X X X

Crédito na régua de logos exposta em cartazes produzidos para divulgação de cada espetáculo da Série. Formato A3 X X X X

Backdrop para entrevistas e fotos (painel com logo em mosaico. Formato 3x2m) X X X X

Crédito na régua de logos exposta em banners no formato 1x2m disponibilizados na entrada dos concertos X X X X

Cessão dos direitos (no Brasil e no exterior) de uso de imagens relativas ao projeto patrocinado em campanhas de
divulgação institucional da patrocinadora, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para o patrocinador.

MASTER
1 milhão

OURO
500 mil

PRATA
300 mil

BRONZE
150 mil

RELACIONAMENTO

MÍDIAS DIGITAIS

MÍDIAS ESPONTÂNEA

MÍDIAS IMPRESSA

COMUNICAÇÃO VISUAL

DIREITOS AUTORAIS
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UMA VERDADEIRA

ATRAVÉS DA ARTE
transformação



/institutobaccarelli

/institutobaccarelli

@instituto_baccarelli

@instbaccarelli

institutobaccarelli.org.br

Realização


