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A Orquestra
da Música
Popular Brasileira

Alguns artistas que já se
apresentaram com a Jazz

Moraes
Moreira

Mart’nália

Zélia Duncan

Erasmo
Carlos

Roberta Sá

Fabiana
Cozza



Fruto de uma preocupação com a memória nacional,
a Brasil Jazz Sinfônica, tem 30 anos de história 
e atua a partir de três eixos principais:

Mantém viva a memória nacional ao exe-
cutar, resgatar e revestir com roupagem 
atual os grandes clássicos do patrimônio 
artístico-cultural brasileiro.

BRASILIDADE

Promove parceria artística com grandes 
nomes da música nacional e internacional 
atuais. Fomenta a cena cultural, seja 
através da formação de público ou dando 
oportunidade ao surgimento de novos 
maestros, compositores, orquestradores, 
arranjadores intérpretes e instrumentistas, 
especializados nos diferentes vocabulários 
e expedientes próprios da música popular.

PARCERIA ARTÍSTICA

Através de atividades didáticas, desem-
penha papel importante na formação 
cutural e o diálogo com as novas 
gerações, mantendo íntegro o fio e o 
protagonismo da MPB na formação da 
identidade e memória nacionais.

Colabora com a democratização da 
música e na formação da cidadania e da 
identidade nacionais. E, tão importante 
quanto, a orquestra é parte da memória 
afetiva da sociedade brasileira.

FORMAÇÃO CULTURAL



Orquestra

ALCANCE TV CULTURA

Atualmente a orquestra é gerida pela 
Fundação Padre Anchieta/TV Cultura e 
integra sua grade principal de atrações 
com o programa “Jazz Sinfônica 
Brasil”, potência de produção artística 
cultural de alcance nacional, tanto pela 
TV quanto pelas plataformas digitais.

de pessoas têm acesso ao 
conteúdo da TV Cultura.

canais próprios no
Estado de São Paulo.

207

Presente em todas as
operadoras de TV por
assinatura do país.

Abrangência de

municípios brasileiros.
2.200 

Em todo o Brasil são

emissoras afiliadas ou
licenciadas e retransmissoras.

115

TV pública cujos conteúdos não se orientam pelos mesmos 
critérios de audiência das TVs Comerciais, mas sim pela 
contribuição à formação do cidadão brasileiro.
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FAIXA ETÁRIA



Projetos

Encontros Históricos: Brasil Jazz
Sinfônica e grandes nomes da
música popular brasileira

Concerto em homenagem
aos 90 Anos do
Cristo Redentor (RJ)

Centenário da Semana
de Arte Moderna em 2022

Projetos Customizados

Jazz na Amazônia



Projeto

A Orquestra Jazz 
Sinfônica Brasil abraça 
as melodias populares 
brasileiras e as leva para 
o mundo orquestral.

Exibição na TV Cultura e nos 
canais digitais da emissora

Público presencial restrito, 
exclusivo para convidados

Próxima Temporada no 
Memorial da América Latina

Convidados que já
passaram pelo Projeto:

Erasmo Carlos

Zélia Duncan

Roberta Sá

Diogo Nogueira

Mart’nália



Concerto em
homenagem aos

Em outubro de 2021 a Brasil Jazz 
Sinfônica vai celebrar o aniversário 
desse patrimônio cultural da humani-
dade. Um programa de brasilidades, 
aos pés do Cristo Redentor, com 
repertórios que marcaram a Cidade 
Maravilhosa, como a bossa de Tom 
Jobim, padrinho da Jazz Sinfônica.

Tom Jobim
Padrinho da Orquestra
Jazz Sinfônica



Orquestra Brasil
Jazz Sinfônica

Trazer a cultura do norte para o 
repertório da orquestra, como as 
toadas de Parintins e o carimbó, 
com a participação de importantes 
nomes da música regional.

Exibição na TV Cultura e nos 
canais digitais da emissora uma 
série de apresentações em cenári-
os imponentes da Amazônia, como 
o topo da torre de observação de 
Manaus (50m de altura) e platafor-
ma flutuante no rio Igarapé.



Orquestra Brasil
Jazz Sinfônica celebra

Série especial em comemoração ao Centenário da 
Semana de Arte Moderna, com apresentações no 
MASP e participação de outras linguagens culturais 
para compor o espetáculo.



Projetos

A Jazz conta com um elenco de 
músicos e profissionais de alto gab-
arito, capazes de produzir arranjos 
inéditos em formatos surpreen-
dentes para projetos especiais.

Exemplos:

Gravação remota para a Cam-
panha Cultura Contra Fome com 
Carlinhos Brown e o cantor Daniel.

Homenagem aos 120 anos do 
Instituto Butantan, em março de 
2021, com composição exclusiva 
“Butantoven”.



“A JAZZ ILUSTRA O BRASIL,
SUAS AÇÕES VIRAM HISTÓRIA”

Fábio Borba
Diretor Executivo



Os projetos da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica são viabilizados 
por meio de patrocínio direto e leis de incentivo.

Exemplos de

Crédito “Apresenta” no 
projeto patrocinado.

Lugares exclusivos para 
convidados nos concertos.

Assinatura das peças digitais 
de divulgação.

Citação na abertura da 
programação de concertos 
exibidos na TV Cultura e 
canais digitais.

No caso de patrocínio 
direto, cessão de anúncio 
publicitário na programação 
da TV Cultura.



SITE
cultura.uol.com.br/jazz-sinfonica/
*Parceria UOL, notícias da Orquestra são destaque no portal.

FACEBOOK
50 mil
seguidores

INSTAGRAM
25 mil
seguidores

YOUTUBE
10,8 mil
seguidores

SPOTFY
10,8 mil
Ouvintes mensais



A ARTE MOVE



Informações para patrocínio

Marcos Librantz
marcos@agenciantz.com.br


