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Cinthia Alireti, regente titular da Sinfônica da Unicamp, participa, a convite do maestro Knut

Andreas, de concerto da orquestra alemã

INTERNACIONAL

Maestrina da Sinfônica de Campinas rege na
Alemanha
Cinthia Alireti estará à frente da Orquestra Sinfônica Collegium Musicum
Potsdam
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A regente titular da Orquestra Sinfônica da Unicamp (OSU), Cinthia Alireti, está na Alemanha para
reger a Orquestra Sinfônica Collegium Musicum Potsdam. No repertório, a popular composição Os
Planetas, suíte composta pelo inglês Gustav Holst (1874-1934), constituída por sete movimentos,
dos quais cada um corresponde a um planeta do Sistema Solar. A apresentação será realizada no
dia 28 de junho, dentro da série musical de concertos ao ar livre chamada Classical Music on
Weberplatz, em Potsdam, próximo à capital, Berlim. A orquestra também tocará temas de filmes
de ficção científica como Star Wars, E.T. - O Extraterreste e Star Trek.
Cinthia participa do concerto a convite do maestro titular da orquestra alemã, Knut Andreas, que
em outubro virá ao Brasil para reger a Sinfônica da Unicamp. Cinthia está à frente da OSU desde
outubro de 2012. Sua estreia como regente titular ocorreu em 25 de outubro, durante a sétima
edição do Performance 2012, um projeto que disponibiliza a OSU como laboratório de pesquisas
musicais para regentes, compositores e solistas de todo o País. Natural de São Paulo, Cinthia
Alireti é formada em composição musical pela Universidade de São Paulo (USP), especializada
em regência, canto e cravo, com mestrado e doutorado concluídos na Universidade de Indiana,
nos Estados Unidos, além de especializações na Sourbonne, em Paris e na Universität des
Saarlandes, na Alemanha. Ela passou 12 anos nos Estados Unidos e Europa se aperfeiçoando e
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voltou ao Brasil motivada pela divulgação do concurso para a regência da OSU. Além de seu
interesse em interpretação histórica com instrumentos de época voltados para óperas e gêneros
dramáticos do período barroco, a maestrina também investe na exploração de práticas
interpretativas e atua em projetos de música contemporânea. (Delma Medeiros/Da Agência
Anhanguera)
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