
Turnê 2022: Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta

Guns N’ Roses Sinfônico em São Paulo em 16 de julho

Concerto na capital paulistana acontece no Teatro Bradesco sob a regência do

maestro Felipe Prazeres

Para celebrar os 35 anos de patrocínio da Petrobras, a Orquestra Petrobras Sinfônica

coloca o pé na estrada com uma turnê pelas cidades de Brasília, Recife, Vitória, Belo

Horizonte, Curitiba e São Paulo. A programação, que acontece entre maio e julho,

apresenta a diversidade de timbres e estilos que já se tornou característica da

Orquestra, aproximando o grande público à música clássica.

Em 16 de julho (sábado), a Orquestra Petrobras Sinfônica desembarca em São Paulo

para o concerto Guns N’ Roses Sinfônico, às 21h, no Teatro Bradesco, sob a regência

do maestro Felipe Prazeres.

“Após um longo período de isolamento social, estamos ansiosos para o reencontro com

o público na Turnê 2022. É uma troca essencial para nós, artistas”, conta o maestro

Felipe Prazeres. “Durante a pandemia, a Orquestra realizou turnês e diversos concertos

online. Foi um grande aprendizado. Mas nada se compara à sensação de estar junto ao

público. Estamos muito felizes!”,  comemora o maestro Felipe Prazeres.

 

GUNS N’ ROSES SINFÔNICO

Já imaginou ouvir sucessos como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’Mine” e

“Patience” com violinos elétricos no lugar dos solos de guitarra? Guns N’ Roses

Sinfônico é a aposta da Orquestra Petrobras Sinfônica no repertório Pop da turnê, e

Ricardo Amado, violinista da orquestra, é um dos destaques desse concerto. Ele

investiu tempo e estudo para fazer com que seu violino elétrico atingisse os efeitos das

guitarras de Slash, músico do Guns. “A intenção é fazer com que o público sinta a

presença dos solos de Slash, acompanhado por uma super orquestra”, revela Ricardo.

No concerto, a Orquestra Petrobras Sinfônica mostra, mais uma vez, que é possível unir

música clássica ao pop e rock, e emocionar o público. “Com o concerto dedicado ao

Guns N’ Roses, a Orquestra se destaca como pioneira em trazer repertórios únicos,



mostrando todo seu potencial. O concerto se transforma em um grande show de rock.

O público ficará surpreso com essa apresentação”, adianta Felipe Prazeres.

DEMOCRATIZAÇÃO DA MÚSICA CLÁSSICA

A Orquestra Petrobras Sinfônica tem como uma de suas premissas a democratização da

música de concerto para o maior número de pessoas, e vem realizando ações com esse

objetivo desde sua fundação. Ainda em 2016, a orquestra incluiu no seu repertório

concertos populares com releituras sinfônicas de artistas e bandas como Los

Hermanos, Metallica, Pink Floyd, Michael Jackson, Coldplay e, mais recentemente,

Guns N’ Roses. A partir de abril de 2020, a orquestra intensificou a produção de

conteúdo online, e identificou a demanda por crescente veiculação de vídeos de seus

concertos nas redes sociais, uma nova forma de se relacionar com o seu público,

através do digital. Desde então, somou aproximadamente 15 milhões de visualizações

e cerca de 90 mil inscritos no YouTube. 

Repertório

Guns N’ Roses Sinfônico

Orquestra Petrobras Sinfônica

Felipe Prazeres, regente

DUFF ROSE MC KAGAN

IZZY STRADLIN

SAUL HUDSON

STEVEN ADLER

WILLIAM BRUCE BAILEY

Sweet child o’mine

arranjo de Jesse Sadoc

EUGENE RICHARD O’CONNOR

PETER LAUGHNER

Ain’t it fun

arranjo de Itamar Assiere

DUFF ROSE MC KAGAN

IZZY STRADLIN

SAUL HUDSON



STEVEN ADLER

WILLIAM BRUCE BAILEY

Welcome to the jungle

arranjo de Itamar Assiere

LINDA LOUISE MC CARTNEY

SIR PAUL JAMES MC CARTNEY

Live and let die

arranjo de Ricardo Candido

DUFF ROSE MC KAGAN

IZZY STRADLIN

SAUL HUDSON

STEVEN ADLER

WILLIAM BRUCE BAILEY

Paradise city

arranjo de Ricardo Candido

JAMES L. BEAMONT

JANET F. VOGEL

JOHN H. TAYLOR

JOSEPH V. ROCK

JOSEPH W. VERSCHAREN

WALTER P. LESTER JUNIOR

Since I don’t have you

arranjo de Gilson Santos

DUFF ROSE MC KAGAN

IZZY STRADLIN

SAUL HUDSON

STEVEN ADLER

WILLIAM BRUCE BAILEY

Shadow of your love

arranjo de Gilson Santos

DUFF ROSE MC KAGAN



IZZY STRADLIN

SAUL HUDSON

STEVEN ADLER

WILLIAM BRUCE BAILEY

Patience

arranjo de Gilson Santos

DUFF ROSE MC KAGAN

IZZY STRADLIN

SAUL HUDSON

WILLIAM BRUCE BAILEY

You could be mine

arranjo de Ricardo Candido

KEITH RICHARDS

MICHAEL PHILLIP JAGGER

Sympathy for the devil

arranjo de Itamar Assiere

SERVIÇO:

Turnê 2022 da Orquestra Petrobras Sinfônica – São Paulo
Regência: Felipe Prazeres

Guns N’ Roses Sinfônico
16 de julho (sábado), às 21h

Teatro Bradesco (Bourbon Shopping)
Rua Palestra Itália 500 - Loja 263, 3° Piso - Perdizes
Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)

Sobre a Orquestra Petrobras Sinfônica 
Aos 47 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica se consolida como uma das mais
conceituadas do país e ocupa um lugar de prestígio entre os maiores conjuntos
musicais da América Latina. Criada pelo maestro Armando Prazeres, a orquestra se
firmou como um ente cultural que expressa a pluralidade da música brasileira e
transita fluentemente por distintos estilos e linguagens. Tem como Diretor Artístico e



Maestro Titular Isaac Karabtchevsky, o mais respeitado regente brasileiro e um nome
consagrado no panorama internacional.
 
Site oficial: https://petrobrasinfonica.com.br
Facebook: @PetrobrasSinfonica | Instagram: @petrobras_sinfonica | Youtube:
@OPESinfonica
 
Modelo de gestão 
A Orquestra Petrobras Sinfônica possui uma proposta administrativa inovadora, sendo
a única orquestra do país gerida por seus próprios músicos.  
 

Sobre a Petrobras 
Patrocinadora oficial da Orquestra Petrobras Sinfônica há 35 anos, a Petrobras oferece
uma parceria essencial para mantê-la entre os principais conjuntos da América Latina,
sempre desenvolvendo um importante trabalho de acesso à música clássica, de
formação de jovens talentos egressos de projetos sociais diversos, bem como de
formação de plateia. Ao incentivar diversos projetos, a Petrobras coloca em prática a
crença de que a cultura é uma importante energia que transforma a sociedade. Por
meio do Petrobras Cultural, apoia a cultura brasileira como força transformadora e
impulsionadora deste desenvolvimento, nas áreas de artes cênicas, música, audiovisual
e múltiplas expressões.

Informações para a imprensa
MNiemeyer Assessoria de Comunicação

www.mniemeyer.com.br
Flavia Motta – flavia@mniemeyer.com.br

(21) 99477-8013
Andrea Pessôa - andrea@mniemeyer.com.br

(21) 99155-1222
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