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Há 20 anos a TUCCA traz ao Brasil alguns dos maiores artistas 
do circuito internacional de música clássica e jazz em prol de uma 
única missão: dar acesso à crianças e adolescentes carentes com 
câncer um cuidado integral e reais chances de cura.

Nessa contínua jornada e para marcar essa data tão importante, 
a temporada 2020 será ainda mais especial. 

Serão 9 programas na Sala São Paulo, com referências 
mundiais de seus respectivos gêneros, como Pat Metheny e 
Concertgebouw Chamber Orchestra com Sarah Chang. 

A excelência artística da temporada é equiparável apenas 
à variedade do repertório e solistas, oferecendo um todo 
equilibrado para aqueles que buscam qualidade musical 
em programas diferentes ao longo do ano. Do barroco ao 
contemporâneo, passando pela MPB e incluindo obras de ídolos 
internacionais como The Beatles, a maior recorrência em termos 
de compositores ocorre nos programas clássicos, com obras 
icônicas de Mozart.

O piano clássico brilha no primeiro semestre com elena 
Bashkirova e a Jerusalém Chamber Music Festival ensemble, 
enquanto no segundo vem com a Stuttgart Chamber Orchestra 
e Dejan Lazic, o espaço de tempo e o programa colaboram 
para ter visões únicas das duas formações e dos solistas. No 
jazz, o pianista Cesar Camargo Mariano compõe arranjos 
exclusivamente para a noite com a convidada Patti Austin.

Ainda quanto à variedade instrumental, a Temporada conta 
com a guitarra de Pat Metheny, o violino de Sarah Chang, o 
grupo vocal Take 6, a gaita de Gregoire Maret, o violão de Milos 
Karadaglic, e as vozes de divas do Jazz: Nnenna Freelon com a 
Diva Jazz Orchestra, composta apenas por mulheres, em junho, e 
Lizz Wright e sua banda, que encerram o ano. 

 Assine para ficarmos juntos pela cura durante todo o ano!



Um dos maiores guitarristas de todos os tempos, grande inovador e 
educador do jazz, Pat Metheny é aclamado pela crítica e pelo público 
por onde passa. Sua versatilidade o levou a tocar com artistas e 
estilos diversos como Steve reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock, 
Jil Hall, Milton Nascimento e David Bowie. Colecionador de vários 
prêmios, 3 discos de ouro e ganhador de 20 Grammy Awards em 12 
categorias diferentes, recebeu ainda 7 Grammy Awards consecutivos 
por seus 7 álbuns com o Pat Metheny Group.

Pat Metheny, guitarra
Antonio Sanchez, bateria
Gwilym Simcock, piano
Linda May Han Oh, baixo



Pianista brasileiro premiado, Cesar Camargo Mariano consolidou 
célebre carreira internacional como solista, compositor, produtor e 
arranjador. Para o programa, convida a cantora norte americana 
Patti Austin. Juntos, apresentarão músicas brasileiras cantadas 
em inglês, arranjadas especialmente por César para este concerto. 
Ganhadora do Grammy, Patti já cantou ao lado de alguns 
dos maiores artistas do Jazz e r&B como Quincy Jones, Dinah 
Washington, Michael Jackson e George Benson.

Cesar Camargo Mariano, Piano, e banda
Patti Austin, voz



Nascida na rússia e tendo iniciado os estudos pianísticos com o seu pai, 
o célebre Dmitri Bashkirov, elena Bashkirova fundou o Festival de Música 
de Câmara de Jerusalém, do qual se mantém diretora artística desde 
1998. Considerado um dos principais eventos do gênero, o Festival reúne 
o grupo que se tornou uma referência proeminente na divulgação do 
mais exigente repertório da música de câmara, com elevados padrões 
artísticos, tanto em território israelita quanto em turnês mundiais.

Elena Bashkirova, piano | Michael Barenboim, violino | Madeleine 
Carruzzo, viola | Tim Park, violoncelo | Pascal Moraguès, clarinete

Ernst Von Dohnányi
Serenata para Trio de Cordas em 
Dó Maior, Op. 10
Johannes Brahms
Sonata para violino e piano No. 
2 em Lá Maior, Op. 100

Bohuslav Martinu
Duo para Violino e Violoncelo 
No. 1
Robert Schumann
Quarteto para Cordas e Piano 
em Mi bemol Maior, Op. 47

PROGRAMA



Ativa há 26 anos, a famosa Big Band norte americana, composta 
apenas por mulheres, se apresenta pela primeira vez no Brasil. eleita 
uma das melhores Big Bands do mundo pela revista DownBeat, a 
banda é liderada pela compositora e baterista Sherrie Maricle. A 
banda convida a cantora Nnenna Freelon. Uma artista completa, 
Nnenna é compositora, produtora, arranjadora e atriz, com 6 
nomeações ao Grammy. Apresentou-se com músicos como ray 
Charles, Anita Baker, Aretha Franklin, Dianne reeves, Herbie 
Hancock e muitos outros.

The Diva Jazz Orchestra
Nnenna Freelon, voz



Uma das grandes violinistas de sua geração, Sarah Chang já se 
apresentou com as maiores orquestras e regentes do mundo em 
todos os continentes, tendo gravado mais de 20 discos. Na série, 
se apresenta com a Concertgebouw Chamber Orchestra, ativa 
há 63 anos, é composta por músicos da famosa orquestra royal 
Concertgebouw Orchestra de Amsterdam.

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento n. 3 KV 138 em Fá 
Maior
Bela Bartók
Divertimento para Orquestra de 
Cordas Sz.113 BB.118

Hendrik Andriessen
Variações sobre um tema de 
Kuhnau
Astor Piazzolla
As Quatro Estações Portenhas 
(arr. Leonid Desyatnikov)

Concertgebouw Chamber Orchestra
Sarah Chang, violino

PROGRAMA



O mais premiado grupo a capela do mundo, com 10 Prêmios 
Grammy, 10 Dove Awards, 2 NAACP image Awards, entre outros, 
Take 6 se apresenta com o Gregoire Maret Trio. O renomado gaitista 
suíço que lidera o grupo é conhecido pelo som único e raro que 
produz, com colaborações e parcerias que incluem elton John, Herbie 
Hancock, Pat Metheny, Jimmy Scott, Dianne reeves e muitos outros.

Take 6, vocal
Gregoire Maret Trio, gaita, piano e bateria



Fundada em 1945, a orquestra alemã realiza turnês mundiais 
regulares e se apresenta pela primeira vez em São Paulo. Com 
centenas de discos gravados e uma favorita no circuito de festivais 
internacionais, a Orquestra virá sob liderança do maestro e violinista 
Thomas Zehetmair. O concerto conta ainda com o premiado pianista 
e compositor Croata, naturalizado Austríaco – Dejan Lazic.

Orquestra de Câmara de Stuttgart | Thomas Zehetmair, maestro | 
Dejan Lazic, piano

Benjamin Britten
Sinfonia Simples, Op. 4
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto para Piano em La 
Maior KV 414

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento em Ré Maior KV 136
Felix Mendelssohn
Sinfonia para Cordas n. 8 em Ré 
Maior 

PROGRAMA



Milos Karadaglic teve seu álbum de estreia lançado em 2010 pela 
Deutsche Grammophon e, desde então, atuou em récitas esgotadas 
em algumas das maiores salas de concertos do mundo.  Conquistou 
o prestigiado prêmio Gramophone de Jovem Artista do Ano e o 
prêmio echo Klassik de Artista revelação do Ano, entre outros. Após 
ter ficado afastado dos palcos por dois anos, “O herói do violão da 
música clássica”, segundo a BBC Music Magazine, retornou em 2018, 
no BBC Proms, em uma apresentação para mais de 6000 pessoas.

De Bach a Beatles.

Milos Karadaglic, violonista
Quinteto, violinos, viola, violoncelo e contrabaixo

PROGRAMA



“Lizz Wright é celebrada por algo em particular: sua voz 
suntuosamente terrena, que atrai atenção estrita e muitas vezes 
arrepiante”. A crítica do The New York Times expressa exatamente a 
experiência de ouvir Lizz Wright ao vivo. Uma das principais artistas 
americanas da atualidade, com cinco álbuns lançados, Wright tem 
sido aclamada pelo público e pela crítica, destacando-se como uma 
das grandes vozes de sua geração.

Lizz Wright e banda



d Viabiliza que crianças e adolescentes carentes 
com câncer tenham acesso gratuito a um 
tratamento de excelência.

Acesso antecipado à nota de programa e materiais 
do artista no site da TUCCA.

Descontos exclusivos nos ingressos e em produtos. 
Não paga taxa de conveniência. 

Parcelamento em até 8x sem juros.

Prioridade no assento.

garanta sua assinatura!
Vantagens de ser um assinante:

agenda de assinaturas:

*a partir da cota V

Doe via Lei de Incentivo à Cultura 
e ganhe uma assinatura*

Saiba Mais

Período de renovação: 14 a 25 outubro
Troca de assentos: 25 a 31 de outubro
Novas assinaturas: a partir de 01 de novembro

http://www.tucca.org.br/doe/doe-pela-lei-rouanet-pessoa-fisica/


Informações e assinaturas: 
(11) 2344-1051 | ingressos@tucca.org.br

todos os valores são elegíveis à meia-entrada.

Valor integral
renovação
20 % desc.

novos
15% desc.

r$ 2.970,00SeTOr i

SeTOr ii

SeTOr iii

SeTOr iV

SeTOr V

SeTOr Vi

r$ 2.376,00 r$ 2.525,00

r$ 1.800,00 r$ 1.440,00 r$ 1.530,00

r$ 2.430,00 r$ 1.944,00 r$ 2.065,00

r$ 1.080,00 r$ 864,00 r$ 918,00

r$ 720,00 r$ 576,00 r$ 612,00

r$ 540,00 r$ 450,00* r$ 450,00*

*Assinatura com ingressos promocionais a r$ 50
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CONSELHO
PRESIDENTE Dr. Sidnei Epelman

VICE-PRESIDENTE Dra. Claudia Epelman

Ana Cristina Amaral Ferraz
Anna Cecilia de Almeida Pires Lancsarics
Anna Regina de Almeida Pires
Beatriz Monteiro da Costa Pinheiro
Carolina Buarque
Clélia Maria Erwenne
Elines Andrade
Ethel Fernandes Gorender
Fabio de Barros Pinheiro
Fabio Whitaker Vidigal
Guilherme Martins Pinheiro
Helena Maria Neves Puggina Ferraz

direção artística e produção 
Miwa Kozuma

assessoria executiva
Eliana Cardinali

gerência financeira
Alan Souza dos Santos
Yara Fernandez

coordenação de eventos
Márcia Dimitropoulos
Gabriel Lopes

comunicação e marketing
Dannyelle Ueda

mídias sociais
Emanuela Fernandes
Lívia Salomoni

diagramação
Marco Rezende

gráfica 
Sonora

design gráfico
Colírio

assessoria de imprensa
Flavia Fusco Comunicação

BaIXe o aPLICatIVo Da tUCCa
Com o tUCCaPP, você fica sabendo das 
novidades, faz doações, compra ingressos 
para os concertos do projeto Música pela 
Cura, além de receber conteúdos exclusivos. 
Confira nossas atualizações!

Henry Alain François Ubersfeld
José Burlamaqui de Andrade Neto
José Francisco Lemos Batista
Lucila Furlan
Luly Vidigal
Manoel de Oliveira Saes (in memorian)
Mario Luiz Amabile
Nico Faria
Paulo Proushan
Renato Melaragno
Waldir Beira Jr.


