
RELATÓRIO DE ATIVIDADES ( 2021 )

TRABALHO REALIZADO PELO INSTITUTO LUMIARTE EM COPRODUÇÃO COM AS EMPRESAS ACIMA.

DATA HORA CIDADE PÚBLICO ARTÍSTA LOCAL FICHA TÉCNICA SEGMENTO PROJETO SINOPSE

24/03/2021 18:00 Rio Claro (SP)
1.400 

visualizações em 
05/04/2021

Guilherme Sparrpan
https://www.facebook.
com/institutolumiarte/vide
os

Welton Nadai / Curadoria e Direção Artística
Aline Pinton / Produção Executiva
Tatiane Almeida / Equipe de Apoio
Rafael Salve / Produção Multimídia

João Camarero / Violonista
Gabriele Leite / Violonista

Guilherme Sparrapan / Violonista
Duo Siqueira Lima / Violonista

Música Erudita 10° Seminário De Violão De Rio Claro

10º Seminário de Violõa de Rio Claro, com Guilheme Sparrapan, 
evento online transmitido pelo facebook/institutolumiarte, na 

cidade de Rio claro. Hoje 24/03, Masterclass às 18h.

24/03/2021 20:00 Rio Claro (SP)
5.000 

visualizações em 
05/04/2021

João Camarero
https://www.facebook.
com/institutolumiarte/vide
os

Welton Nadai / Curadoria e Direção Artística
Aline Pinton / Produção Executiva
Tatiane Almeida / Equipe de Apoio
Rafael Salve / Produção Multimídia

João Camarero / Violonista
Gabriele Leite / Violonista

Guilherme Sparrapan / Violonista
Duo Siqueira Lima / Violonista

Música Erudita 10° Seminário De Violão De Rio Claro
10º Seminário de Violõa de Rio Claro, com João Camarero, 

evento online transmitido pelo facebook/institutolumiarte, na 
cidade de Rio claro. Hoje 24/03, Concerto às 20h.

25/03/2021 18:00 Rio Claro (SP)
870 visualizações 
em 05/04/2021

João Camarero
https://www.facebook.
com/institutolumiarte/vide
os

Welton Nadai / Curadoria e Direção Artística
Aline Pinton / Produção Executiva
Tatiane Almeida / Equipe de Apoio
Rafael Salve / Produção Multimídia

João Camarero / Violonista
Gabriele Leite / Violonista

Guilherme Sparrapan / Violonista
Duo Siqueira Lima / Violonista

Música Erudita 10° Seminário De Violão De Rio Claro
10º Seminário de Violõa de Rio Claro, com João Camarero, 

evento online transmitido pelo facebook/institutolumiarte, na 
cidade de Rio claro. Hoje 25/03, Masterclass às 18h.

25/03/2021 20:00 Rio Claro (SP)
956 visualizações 
em 05/04/2021

Gabriele Leite
https://www.facebook.
com/institutolumiarte/vide
os

Welton Nadai / Curadoria e Direção Artística
Aline Pinton / Produção Executiva
Tatiane Almeida / Equipe de Apoio
Rafael Salve / Produção Multimídia

João Camarero / Violonista
Gabriele Leite / Violonista

Guilherme Sparrapan / Violonista
Duo Siqueira Lima / Violonista

Música Erudita 10° Seminário De Violão De Rio Claro
10º Seminário de Violõa de Rio Claro, com Gabriele Jeite, 

evento online transmitido pelo facebook/institutolumiarte, na 
cidade de Rio claro. Hoje 25/03, Concerto às 20h.
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26/03/2021 18:00 Rio Claro (SP)
554 visualizações 
em 05/04/2021

João Camarero
https://www.facebook.
com/institutolumiarte/vide
os

Welton Nadai / Curadoria e Direção Artística
Aline Pinton / Produção Executiva
Tatiane Almeida / Equipe de Apoio
Rafael Salve / Produção Multimídia

João Camarero / Violonista
Gabriele Leite / Violonista

Guilherme Sparrapan / Violonista
Duo Siqueira Lima / Violonista

Música Erudita 10° Seminário De Violão De Rio Claro
10º Seminário de Violõa de Rio Claro, com Duo Siqueira Lima, 
evento online transmitido pelo facebook/institutolumiarte, na 

cidade de Rio claro. Hoje 26/03, Masterclass às 18h.

26/03/2021 20:00 Rio Claro (SP)
1.000 

visualizações em 
05/04/2021

Guilherme Sparrpan
https://www.facebook.
com/institutolumiarte/vide
os

Welton Nadai / Curadoria e Direção Artística
Aline Pinton / Produção Executiva
Tatiane Almeida / Equipe de Apoio
Rafael Salve / Produção Multimídia

João Camarero / Violonista
Gabriele Leite / Violonista

Guilherme Sparrapan / Violonista
Duo Siqueira Lima / Violonista

Música Erudita 10° Seminário De Violão De Rio Claro

10º Seminário de Violõa de Rio Claro, com Guilherme 
Sparrapan, evento online transmitido pelo 

facebook/institutolumiarte, na cidade de Rio claro. Hoje 26/03, 
Concerto às 20h.

27/03/2021 18:00 Rio Claro (SP)
1.600 

visualizações em 
05/04/2021

Gabriele Leite
https://www.facebook.
com/institutolumiarte/vide
os

Welton Nadai / Curadoria e Direção Artística
Aline Pinton / Produção Executiva
Tatiane Almeida / Equipe de Apoio
Rafael Salve / Produção Multimídia

João Camarero / Violonista
Gabriele Leite / Violonista

Guilherme Sparrapan / Violonista
Duo Siqueira Lima / Violonista

Música Erudita 10° Seminário De Violão De Rio Claro
10º Seminário de Violõa de Rio Claro, com Gabriele Leite, 

evento online transmitido pelo facebook/institutolumiarte, na 
cidade de Rio claro. Hoje 27/03, Masterclass às 18h.

27/03/2021 20:00 Rio Claro (SP)
1.300 

visualizações em 
05/04/2021

João Camarero
https://www.facebook.
com/institutolumiarte/vide
os

Welton Nadai / Curadoria e Direção Artística
Aline Pinton / Produção Executiva
Tatiane Almeida / Equipe de Apoio
Rafael Salve / Produção Multimídia

João Camarero / Violonista
Gabriele Leite / Violonista

Guilherme Sparrapan / Violonista
Duo Siqueira Lima / Violonista

Música Erudita 10° Seminário De Violão De Rio Claro
10º Seminário de Violõa de Rio Claro, com Duo Siqueira Lima, 
evento online transmitido pelo facebook/institutolumiarte, na 

cidade de Rio claro. Hoje 27/03, Concerto às 20h.

08/04/2021 20:00 Rio Claro (SP)
3000 

visualizações em 
12/04/2021

Daina Leyton facebook/institutolumiarte

Aline Pinton / Produção Executiva
Welton Nadai / Curadoria

Mary Favoretto / Assessoria de Imprensa
Cia Passarinhar / Coprodução

Rafael Salve / Coprodução
Cia Talus / Coprodução

Instituto Lumiarte / Coprodução
Ateliê Piculú / Coprodução
Daina Leyton / Palestrante

Palestra ACESSART
Palestra sobre Arte e Acessibilidade com a educadora, 

professora, psicóloga e consultora de acessibilidade cultural 
Daina Leyton.

29/04/2021 19:00 Santa Gertrudes (SP)
897 pessoas em 

04/05/2021
Violões Artes Trio facebook/institutolumiarte

Pedro Cameron /  Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Aline Pinton / Produtora Executiva
Caroline Heloise /  Assistente de Produção

Welton Nadai / Violonista
Mary Favoretto / Assessoria de Imprensa

Rafael Salve / Produtor Multimídia   Erasmo 
Sampaio / Direção Artística

Música Erudita 184019 - Violões Artes Trio

Quinta-feira, dia 29 de Abril às 19h, vamos reviver grandes 
compositores com o Trio. Eles levarão para você, uma live com 
o melhor da música clássica, juntamente com o Centro Cultural 

de Santa Gertrudes. A transmissão será realizada no 
facebook/institutolumiarte.

19/05/2021 19:00 Engenheiro Coelho (SP)
1.000 

visualizações em 
27/05/2021

Violões Artes Trio facebook/institutolumiarte

Pedro Cameron /  Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Aline Pinton / Produtora Executiva
Caroline Heloise /  Assistente de Produção

Welton Nadai / Violonista
Mary Favoretto / Assessoria de Imprensa

Rafael Salve / Produtor Multimídia   Erasmo 
Sampaio / Direção Artística

Música Erudita 184019 - Violões Artes Trio

Quinta, dia 19 de maio às 19h,  em parceria com a Secretaria da 
Cultura de Engenheiro Coelho, o Violões Artes Trio faz live 

trazendo algumas obras que marcam sua trajetória musical, e a  
transmissão será realizada no facebook/institutolumiarte.
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27/05/2021 19:00 São Carlos (SP)
943 visualizações 
em 28/05/2021

Violões Artes Trio facebook/institutolumiarte

Pedro Cameron /  Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Aline Pinton / Produtora Executiva
Caroline Heloise /  Assistente de Produção

Welton Nadai / Violonista
Mary Favoretto / Assessoria de Imprensa

Rafael Salve / Produtor Multimídia   Erasmo 
Sampaio / Direção Artística

Música Erudita 184019 - Violões Artes Trio

Em parceria com o Centro Cultural da USP,  o Violões Artes Trio, 
que é considerado um dos melhores trio de violão da 

atualidade, realizará uma  live trazendo um espetáculo ímpar 
para você. Será na quinta dia 27/05 às 19h, e a transmissão 

será realizada no facebook/institutolumiarte.

23/06/2021 19:30 Rio Claro (SP) 100 Violões Artes Trio
Museu Histórico e 
Pedagógico Amador Bueno 
da Veiga

Aline Pinton / Produção
Welton Nadai / Violonista

Pedro Cameron / Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Mary Favoretto / Assistente

Música Erudita 29287 - Violões Artes Trio

Se prepare, pois na quarta-feira dia 23 de junho, o Violões Artes 
Trio fará uma apresentação presencial em Rio Claro, na 

reabertura do Museu Histórico e Pedagógico " Amador Bueno 
da Veiga ", levando grandes compositores da música clássica.

01/07/2021 19:00 Cordeirópolis (SP)
800 visualizações 
em 19/07/2021

Violões Artes Trio facebook/institutolumiarte

Aline Pinton / Produção
Welton Nadai / Violonista

Pedro Cameron / Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Mary Favoretto / Assistente

Música Erudita 29287 - Violões Artes Trio

Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de 
Cordeirópolis , o Violões Artes Trio levará ao público grandes 
obras do repertório violonístico. O evento acontece no dia 01 
de julho, quinta, às 19h, através de uma live que será realizada 

ao vivo pelo facebook/institutolumairte

07/07/2021 10:00 Corumbataí (SP) 320 Welton Nadai
Escola Estadual Governador 
Janio Quadros - Av. Dois, 
483-599, Corumbataí - SP

Aline Pinton / Produção
Welton Nadai / Violonista

Pedro Cameron / Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Mary Favoretto / Assistente

Música Erudita 29287 - Violões Artes Trio

No dia 29 de junho, terça-feira às 10h, o violonista Welton 
Nadai levará para as salas de aula da Escola Estadual 

Governador Janio Quadro em Corumbataí,  3 apresentações 
presenciais de concertos didáticos, transportando aos alunos o 

universo do violão erudito, apresentando grandes obras que 
definem a trajetória deste belíssimo instrumento. O evento é 

exclusivo para os alunos da rede pública e todos protocolos de 
segurança serão respeitados. A produção também deixará um 

vídeo da apresentação para os alunos que estão em aulas 
remotas.

22/07/2021 19:00 Corumbataí (SP)
1.300 

visualizações em 
27/07/2021

Violões Artes Trio facebook/institutolumiarte

Aline Pinton / Produção
Welton Nadai / Violonista

Pedro Cameron / Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Mary Favoretto / Assistente

Música Erudita 29287 - Violões Artes Trio

Em parceria com a Prefeitura de Corumbataí, o Violões Artes 
Trio, considerado um dos melhores trio de violão da atualidade, 

faz live trazendo algumas obras que marcam sua trajetória 
musical.

Será na quinta, dia 22 de julho às 19 horas, no 
facebook/institutolumiarte

05/08/2021 19:00 Iracemápolis (SP)
219 visualizações 
em 06/08/2021

Violões Artes Trio
www.youtube.
com/culturadeiracemapolis

Aline Pinton / Produção
Welton Nadai / Violonista

Pedro Cameron / Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Mary Favoretto / Assistente

Música Erudita 29287 - Violões Artes Trio

Dia 05 de Agosto, às 19h, Priscila Giusti, acompanhada de seus 
parceiros Pedro Cameron e Welton Nadai, realizará um 

espetáculo de música clássica com o Violões Artes Trio. A 
apresentação será em formato de live ao vivo para a população 

de Iracemápolis, com o apoio da Secretaria de Cultura da 
cidade.

A transmissão será realizada no endereço: www.youtube.
com/culturadeiracemapolis . Este evento é uma realização 

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa, e Instituto Lumiarte.

19/08/2021 19:00 Itapira (SP)
630 visualizações 
em 23/08/2021

Violões Artes Trio
facebook/casadasartesitapi
ra

Aline Pinton / Produção
Welton Nadai / Violonista

Pedro Cameron / Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Mary Favoretto / Assistente

Música Erudita 29287 - Violões Artes Trio

Quinta-feira dia 19 de Agosto, na Casa das Artes em Itapira, o 
Violões Artes Trio, acompanhado de seus violões,  levarão um 

espetáculo ímpar e online até você.
A transmissão será realizada no endereço

facebook/casadasartesitapira

25/08/2021 19:00 Mogi-Guaçu
1,1 mil 

visualizações em 
27/08/2021

Violões Artes Trio facebook/institutolumiarte

Aline Pinton / Produção
Welton Nadai / Violonista

Pedro Cameron / Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Mary Favoretto / Assistente

Música Erudita 29287 - Violões Artes Trio

Ao lado de Welton Nadai e Priscila Giusti, Pedro Cameron nos 
dará o prazer de apreciarmos grandes compositores da música 

clássica em uma live incrível para a cidade de Mogi Guaçu, 
lembrando ainda que esta live se estenderá para a cidade de 

Mogi Mirim, fazendo parte da programação do Festimm - 
Festival de Inverno de Mogi Mirim. A apresentação será na 

quarta-feira, dia 25 de agosto às 19h no 
facebook/institutolumiarte

http://www.youtube.com/culturadeiracemapolis
http://www.youtube.com/culturadeiracemapolis


15/09/2021 20:00 Pirassununga 18 pessoas Violões Artes Trio

Conservatório Municipal 
Cacilda Becker - R. Paturís, 
1871 - Jardim do Lago, 
Pirassununga - SP, 13633-
134

Aline Pinton / Produção
Welton Nadai / Violonista

Pedro Cameron / Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Mary Favoretto / Assistente

Música Erudita 29287 - Violões Artes Trio

Gostaria de convidar vocês a prestigiarem ao espetáculo de 
música clássica do Violões Artes Trio. Pois, no dia 15 de 

setembro, quarta-feira às 20h, cumprindo com todas as normas 
de segurança exigidas, o Conservatório Municipal Cacilda 

Becker de Pirassununga, recererá o Violões Artes Trio para uma 
apresentação presencial, que será sem dúdidas maravilhosa. 

Este evento é uma realização Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e 

Instituto Lumiarte.

16/09/2021 19:00 São Pedro
1.300 

visualizações em 
28/09/2021

Violões Artes Trio facebook/institutolumiarte

Aline Pinton / Produção
Welton Nadai / Violonista

Pedro Cameron / Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Mary Favoretto / Assistente

Música Erudita 29287 - Violões Artes Trio

Em parceria com a Coordenadoria de Cultura de São Pedro, o 
Violões Artes Trio fará parte da programação da "68ª Semana 

Cultural Gustavo Teixeira", levando alegria e muita emoção 
com o melhor da música clássica para você. O evento acontece 
no dia 16 de setembro, quinta-feira às 19h e será em formato 
de  live em nossa plataforma facebook/institutolumiarte . Este 
evento é uma realização Governo do Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Instituto 

Lumiarte.

23/09/2021 19:00 Rio Claro (SP) 424 visualizações Prof. César Leite facebook/institutolumiarte

Aline Pinton / Produção
Welton Nadai / Violonista

Pedro Cameron / Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Mary Favoretto / Assistente

Palestra 29287 - Violões Artes Trio

Caminhar entre educação e arte. É possível olhar com os pés?

Frequentemente vemos as fronteiras entre um território e 
outro como linhas que separam territórios, ideias e situações.  

Aqui pretendemos pensar as fronteiras não como algo que 
separa, no caso duas áreas de conhecimento "a educação " e a 
"arte", mas sim, pensar a fronteira como algo que conecta, que 

liga, território de encontro. Sendo território de passagem, 
como podemos pensar estes encontros entre educação e arte? 
Como podemos pensar a educação e a arte no "entre"?  O que 

pode a arte? O que pode a educação? ... fica o convite.

Palestrante Prof. Cesar Leite ( UNESP / Rio Claro ), Mediação 
Welton Nadai ( Instituto Lumiarte )

24/09/2021 14:00 Rio Claro (SP) 25 Ademilson Teixeira Estação do Bem Ademilson Teixeira Música 37093 - Música In Natura

Ademilson e sua sanfona, levará o melhor da música regional 
sertaneja para as crianças e adolescente do Projeto Social 

Estação do Bem na cidade de Rio Claro. A apresentação será no 
dia 24 de setembro às 14h para contemplar a Festa da 

Primavera que estará acontecendo na instituição.



26/09/2021 16:30 Rio Claro (SP) 850

Rafael Salve, Gabriel 
Vako e banda, 80 

Rock, Renan e 
Ademilson, Reggae 

Power Trio, Zé 
Ramalho Cover, 
Bamboleando, 

Bolhas de sabão, 
Palhaça Babi, Seres 
Circenses e Seres da 

Floresta

Centro Dia de Referência 
para pessoas com 
Deficiência

ALINE PINTON / Produtora Executiva
WELTON NADAI / Curadoria

CAROLINE HELOISE / Agenciamento
MARY HELEN FAVORETTO / Assessoria de 

Imprensa

Festivais De Música 37093 - Música In Natura

A Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria da Cultura, 
Tigre, Caprem e Instituto Lumiarte apresentam o MÚSICA IN 

NATURA, que vai levar você para uma experiência com  música 
e natureza, somando todas energias positivas num mesmo 

evento. 

Além de uma diversificada programação musical, que conta 
com Rafael Salve, Gabriel Vako e banda, 80 Rock, Renan e 

Ademilson, Reggae Power Trio e Zé Ramalho Cover. 

Também teremos atrações paralelas como Bamboleando, 
Bolhas de Sabão, Palhaça Babi, Seres Circenses e Seres da 

floresta, sempre respeitando muito o protocolo de segurança 
do #planosp, é claro né pessoal.

Vai ser Domingo, 26/09, às 16:30hs no Parque Lago Azul, 
localizado na Rua 2, 2880 - Vila Operária, em Rio Claro, nossa 

linda cidade Azul.

Ah, e esse evento marca o retorno do nosso querido “ Projeto 
Quatro e Meia ”.

Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 
sociais, e até mais!

28/09/2021 13:00 Rio Claro (SP) 12 Ademilson Teixeira
Centro Dia de Referência 
para pessoas com 
Deficiência

ALINE PINTON / Produtora Executiva
WELTON NADAI / Curadoria

CAROLINE HELOISE / Agenciamento
MARY HELEN FAVORETTO / Assessoria de 

Imprensa

Música 37093 - Música In Natura

O Centro Dia de Referência para pessoas com deficiência, 
receberá no dia 28 de setembro, terça-feira, às 13h, o músico 

sanfoneiro Ademilson Teixeira, para alegrar ainda mais o 
retorno das atividades presenciais. Ademilson e sua sanfona 
levará o melhor da música raiz com um repertório alegre e 

emocionante.

07/10/2021 15:00 Rio Claro (SP) 90 Ademilson Teixeira Hospedaria de Emaús

ALINE PINTON / Produtora Executiva
WELTON NADAI / Curadoria

CAROLINE HELOISE / Agenciamento
MARY HELEN FAVORETTO / Assessoria de 

Imprensa

Música 37093 - Música In Natura

A Casa de Repouso Hospedaria de Emaús, receberá o 
sanfoneiro Ademilson Teixeirano com muita alegria no dia 07 
de outubro, quinta-feira, às 15h, para levar música sertaneja 

raiz, alegrando ainda mais o delicioso café da tarde em 
comemoração a Semana do Idoso.

07/10/2021 20:00 Itirapina 22 Violões Artes Trio
Anfiteatro Monsenhor José 
Maria Fructuoso Braga

Aline Pinton / Produção
Welton Nadai / Violonista

Pedro Cameron / Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Mary Favoretto / Assistente

Música Erudita 29287 - Violões Artes Trio

Convidamos vocês a prestigiarem o Concerto presencial com o 
Violões Artes Trio, que acontece no dia 07 de outubro, quinta-
feira, às 20h no Anfiteatro Monsenhor José Maria Fructuoso 

Braga em Itirapina (SP). A apresentação fará parte da 
programação da "Semana do Idoso" e levará  música clássica de 

altíssima qualidade com esse trio que é considerado um dos 
melhores trio de violão da atualidade. Este evento é uma 
realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Instituto Lumiarte. 

O Anfiteatro fica localizado no seguinte endereço, Rua 5, 195 - 
Centro - Itirapina (SP)

21/10/2021 20:00 Santa Gertrudes 100 Violões Artes Trio
Auditório Municipal 
Leandro Filier Neto

Aline Pinton / Produção
Welton Nadai / Violonista

Pedro Cameron / Violonista
Priscila Giusti / Violonista

Mary Favoretto / Assistente

Música Erudita 29287 - Violões Artes Trio

Em parceria com a Prefeitura de Santa Gertrudes, o Violões 
Artes Trio nos dará o prazer de apreciarmos presencialmente 
grandes compositores da música clássica. O Concerto será no 
dia 21 de outubro, quinta-feira às 20h no Auditório Municipal 
Leandro Filier Neto, localizado no endereço, Rua 01 nº 790 - 
Centro - Santa Gertrudes. O espetáculo é gratuito e a faixa 

etária é livre.  Este evento é uma realização Governo do Estado 
de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa, e Instituto Lumiarte.



22/10/2021 19:30 Rio Claro (SP) 700 Welton Nadai
Museu Histórico e 
Pedagógico Amador Bueno 
da Veiga 

Pedro Cameron / Composições
Welton Nadai / Violão
Lab Sound / Gravação

Ricardo Marui / Mixagem e Masterização
Rafael Salve / Arte Gráfica

Aline Pinton / Produção

Música Erudita Pedro Cameron - EDPROAC12-2020

Em parceria com a Secretaria da Cultura de Rio Claro, Welton 
Nadai e vários outros artistas, participarão do evento ""Uma 

noite no Museu"", onde o público será levado para uma 
divertida e intrigante viagem no tempo!

Além das músicas do seu novo álbum “ Pedro Cameron”, 
Welton traz no programa muitas peças do repertório 

tradicional do violão, entre outros arranjos de músicas 
brasileiras. 

O concerto será no dia 22 de outubro, sexta-feira às 19:30h na 
área externa do Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno 

da Veiga localizado na Avenida 2 nº 572 - Centro  - Rio Claro 
(SP). 

Baixe o álbum gratuitamente em www.weltonnadai.com.

Este evento é uma realização do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa  e 

Instituto Lumiarte!

05/11/2021 10:00 Rio Claro (SP) 14 Ademilson Teixeira UDAM +

ALINE PINTON / Produtora Executiva
WELTON NADAI / Curadoria

CAROLINE HELOISE / Agenciamento
MARY HELEN FAVORETTO / Assessoria de 

Imprensa

Música 37093 - Música In Natura

 A UDAM receberá no dia 5 de novembro, sexta-feira, às 10h, o 
músico sanfoneiro Ademilson Teixeira, para alegrar ainda mais 
o retorno das atividades presenciais. Ademilson e sua sanfona 

levará o melhor da música raiz com um repertório alegre e 
emocionante.

05/11/2021 19:00 Ribeirão Preto (SP) 16 Welton Nadai Biblioteca Sinhá Junqueira

Pedro Cameron / Composições
Welton Nadai / Violão
Lab Sound / Gravação

Ricardo Marui / Mixagem e Masterização
Rafael Salve / Arte Gráfica

Aline Pinton / Produção

Música Erudita Pedro Cameron - EDPROAC12-2020

A pandemia marcou a sociedade e para ajudar nesses impactos 
compositores vêm criando obras com uma clara pegada 

contemplativa, relaxante e de apreciação.

Em parceria com a Biblioteca Sinhá Junqueira de Ribeirão Preto, 
Welton Nadai apresenta um concerto no dia 05 de novembro, 
sexta-feira às 19:00h,  localizada na R. Duque de Caxias, 547 - 

Centro, Ribeirão Preto - SP, 14015-020.

Além das músicas do seu novo álbum “Pedro Cameron”, 
Welton traz no programa muitas peças do repertório 

tradicional do violão, entre outros arranjos de músicas 
brasileiras em óticas diferentes, com músicas que vão desde 

Tom Jobim passando por Pixinguinha, indo até o regional 
Angelino de Oliveira, sempre com arranjos do mestre Pedro 
Cameron, que sempre mantém o clima de sala de concerto, 
mesmo nos seus arranjos de música popular, sintetizando o 

melhor dos compositores e realçando todo o brilho do nosso 
querido violão.

Baixe o álbum gratuitamente em www.weltonnadai.com.

Este evento é uma realização do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e 

Instituto Lumiarte!



06/11/2021 16:00 Rio Claro (SP) 650

Rafael Salve, 
Hitman, The Old 
Boys e La Família 
fazendo cover de 

Charlie Brown 
Junior

Estação Ferroviária

ALINE PINTON / Produtora Executiva
WELTON NADAI / Curadoria

CAROLINE HELOISE / Agenciamento
MARY HELEN FAVORETTO / Assessoria de 

Imprensa

Festivais De Música 37093 - Música In Natura

A Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria da Cultura, 
Tigre, Caprem e Instituto Lumiarte apresentam o MÚSICA IN 

NATURA, que vai levar você para uma experiência com música 
e natureza, somando todas as energias positivas num mesmo 
evento. O Projeto inspira-se no conceito de uma vivência aos 

finais de semana com a família, com música boa e atrações que 
abrem um leque de possibilidades de aprendizado e lazer.

Contamos com a programação musical de Rafael Salve, Hitman, 
La Familia e The Old Boys. Nas atrações para a família teremos 

os Seres Circenses, Seres da Floresta e Exposição de Arte 
Colagem da artista Fernanda Pessoa, sempre respeitando, é 

claro, o protocolo de segurança do #planosp, né pessoal.

Vai ser Sábado dia 06/11/2021 ás 16:00h, na antiga Estação 
Ferroviária localizada na Rua 1 com Av. 7, Centro RIO CLARO 

(SP).

Música, diversão e ar livre! Uma tarde especial para os Rio 
Clarenses!

Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 
sociais, e até mais!

09/11/2021 07:30 Corumbataí (SP) 500
Karina Vitorino 

Sgarbosa
Emef. Professora Maria de 
Lourdes Pedroso Perin

Karina Vitorino / Palestra
Aline Pinton / Produção Artes Integradas 200358 - Violão na Escola

"Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e 
Instituto Lumiarte apresentam a Palestra “ Arte-Educação e 

Tecnologia”, que destaca a importância da arte como 
conhecimento, estudo, inovação e transformação do mundo. 

Será no dia 09 de dezembro na Emef Professora Maria de 
Lourdes Pedroso Perin em Corumbataí. A ministrante da 

palestra será Karina Vitorino, com mediação de Welton Nadai, 
lembrando que no momento do evento uma tradutora de libras 

estará presente. 

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte através da 

Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com o patrocínio das 
empresas Comercial João Afonso, CECAFI, Arielle 

Revestimentos, Carmelo Fior, Pisoforte Revestimentos  
Cerâmicos e Serra Azul Cerâmica.                

                
Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.

"        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



09/11/2021 08:30 Corumbataí (SP) 500
Karina Vitorino 

Sgarbosa
Emef. Professora Maria de 
Lourdes Pedroso Perin

Karina Vitorino / Palestra
Aline Pinton / Produção Artes Integradas 200358 - Violão na Escola

"Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e 
Instituto Lumiarte apresentam a Palestra “ Arte-Educação e 

Tecnologia”, que destaca a importância da arte como 
conhecimento, estudo, inovação e transformação do mundo. 

Será no dia 09 de dezembro na Emef Professora Maria de 
Lourdes Pedroso Perin em Corumbataí. A ministrante da 

palestra será Karina Vitorino, com mediação de Welton Nadai, 
lembrando que no momento do evento uma tradutora de libras 

estará presente. 

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte através da 

Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com o patrocínio das 
empresas Comercial João Afonso, CECAFI, Arielle 

Revestimentos, Carmelo Fior, Pisoforte Revestimentos  
Cerâmicos e Serra Azul Cerâmica.                

                
Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.

"        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

09/11/2021 11:00 Corumbataí (SP) 500
Karina Vitorino 

Sgarbosa
Emef. Professora Maria de 
Lourdes Pedroso Perin

Karina Vitorino / Palestra
Aline Pinton / Produção Artes Integradas 200358 - Violão na Escola

"Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e 
Instituto Lumiarte apresentam a Palestra “ Arte-Educação e 

Tecnologia”, que destaca a importância da arte como 
conhecimento, estudo, inovação e transformação do mundo. 

Será no dia 09 de dezembro na Emef Professora Maria de 
Lourdes Pedroso Perin em Corumbataí. A ministrante da 

palestra será Karina Vitorino, com mediação de Welton Nadai, 
lembrando que no momento do evento uma tradutora de libras 

estará presente. 

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte através da 

Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com o patrocínio das 
empresas Comercial João Afonso, CECAFI, Arielle 

Revestimentos, Carmelo Fior, Pisoforte Revestimentos  
Cerâmicos e Serra Azul Cerâmica.                

                
Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.

"        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



09/11/2021 12:30 Corumbataí (SP) 500
Karina Vitorino 

Sgarbosa
Emef. Professora Maria de 
Lourdes Pedroso Perin

Karina Vitorino / Palestra
Aline Pinton / Produção Artes Integradas 200358 - Violão na Escola

"Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e 
Instituto Lumiarte apresentam a Palestra “ Arte-Educação e 

Tecnologia”, que destaca a importância da arte como 
conhecimento, estudo, inovação e transformação do mundo. 

Será no dia 09 de dezembro na Emef Professora Maria de 
Lourdes Pedroso Perin em Corumbataí. A ministrante da 

palestra será Karina Vitorino, com mediação de Welton Nadai, 
lembrando que no momento do evento uma tradutora de libras 

estará presente. 

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte através da 

Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com o patrocínio das 
empresas Comercial João Afonso, CECAFI, Arielle 

Revestimentos, Carmelo Fior, Pisoforte Revestimentos  
Cerâmicos e Serra Azul Cerâmica.                

                
Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.

"        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

09/11/2021 13:30 Corumbataí (SP) 500
Karina Vitorino 

Sgarbosa
Emef. Professora Maria de 
Lourdes Pedroso Perin

Karina Vitorino / Palestra
Aline Pinton / Produção Artes Integradas 200358 - Violão na Escola

"Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e 
Instituto Lumiarte apresentam a Palestra “ Arte-Educação e 

Tecnologia”, que destaca a importância da arte como 
conhecimento, estudo, inovação e transformação do mundo. 

Será no dia 09 de dezembro na Emef Professora Maria de 
Lourdes Pedroso Perin em Corumbataí. A ministrante da 

palestra será Karina Vitorino, com mediação de Welton Nadai, 
lembrando que no momento do evento uma tradutora de libras 

estará presente. 

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte através da 

Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com o patrocínio das 
empresas Comercial João Afonso, CECAFI, Arielle 

Revestimentos, Carmelo Fior, Pisoforte Revestimentos  
Cerâmicos e Serra Azul Cerâmica.                

                
Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.



11/11/2021 M - T Iracemápolis (SP) 299
Welton Nadai / 
Edson Travaina

Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Benedicto 
Carlos Freire

Welton Nadai / Violão
Edson Travaina / Violão
Aline Pinton / Produção

Música Erudita 200358 - Violão na Escola

Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Instituto 
Lumiarte apresentam Violão na Escola

Com o retorno das aulas, há um engajamento dentro das 
escolas com um Projeto que auxiliará nesse processo de apoio. 

A valorização do contato da criança com a música já era 
existente há tempos atrás, Platão dizia que “a música é um 

instrumento educacional mais potente do que qualquer outro”.

No mês de novembro iremos contar com Projeto “Violão nas 
Escolas” do Instituto Lumiarte que tem por objetivo divulgar 

violão como instrumento solista e também a música erudita e 
instrumental, levando aos alunos e professores um programa 
de concerto de caráter didático, que por sua vez se torna um 

rico material para as disciplinas de arte e também um material 
complementar para outras disciplinas, além de fomentar o 

público.

Em parceria com a Secretaria da Educação de Iracemápolis, 
iremos comtemplar os alunos da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental “Benedicto Carlos Freire” com 10 recitais de 
música clássica dentro das salas de aula, nos períodos da 

manhã e tarde na quinta-feira dia 11 de novembro. 

Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 
sociais.

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte.

Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.

12/11/2021 20:00 Cordeirópolis (SP) 57 Welton Nadai
Centro Cultural Ataliba 
Barrocas

Pedro Cameron / Composições
Welton Nadai / Violão
Lab Sound / Gravação

Ricardo Marui / Mixagem e Masterização
Rafael Salve / Arte Gráfica

Aline Pinton / Produção

Música Erudita Pedro Cameron - EDPROAC12-2020

Sabemos que a pandemia marcou a sociedade e para ajudar 
nesses impactos compositores vêm criando obras com uma 

clara pegada contemplativa, relaxante e de apreciação.

No mês de novembro, Rio Claro e região tem o prazer de contar 
com o lançamento do Álbum “Pedro Cameron” — projeto 

realizado pelo violonista Welton Nadai. O lançamento de seu 
novo álbum também traz no programa muitas peças do 

repertório tradicional do violão, entre outros arranjos de 
músicas brasileiras em óticas diferentes, com músicas que vão 

desde Tom Jobim passando por Pixinguinha, indo até o regional 
Angelino de Oliveira, sempre com arranjos do mestre Pedro 
Cameron, que sempre mantém o clima de sala de concerto, 
mesmo nos seus arranjos de música popular, sintetizando o 

melhor dos compositores e realçando todo o brilho do nosso 
querido violão.

Em parceria com o Centro Cultural Ataliba Barrocas localizado 
na Rua Siqueira Campos, s/nº Centro - Cordeirópolis, o Instituto 

Lumiarte apresenta na sexta-feira dia 12/11/2021 ás 20h o 
concerto com Welton Nadai. 

Baixe o álbum gratuitamente em www.weltonnadai.com.

Este evento é uma realização do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e 

Instituto Lumiarte! Nesse álbum há inovação e delicadeza! 
Apreciem!



13/11/2021 11:00 Piracicaba (SP) 8 Welton Nadai
Escola de Música de 
Piracicaba Maestro Ernst 
Mahle

Pedro Cameron / Composições
Welton Nadai / Violão
Lab Sound / Gravação

Ricardo Marui / Mixagem e Masterização
Rafael Salve / Arte Gráfica

Aline Pinton / Produção

Música Erudita Pedro Cameron - EDPROAC12-2020

A música dá alegria. Ela inspira e emociona. Ela nos dá 
esperanças! E no meio de tudo isso, cantores e compositores 

não pararam. Aliás, foi um ótimo momento para pensar, 
escrever novas músicas, aproveitar o momento para investir na 

carreira.

E neste “novo normal” Welton Nadai lança seu novo álbum 
“Pedro Cameron” em parceria com o Instituto Lumiarte, que 
traz no programa muitas peças do repertório tradicional do 

violão, entre outros arranjos de músicas brasileiras em óticas 
diferentes, sempre com arranjos do mestre Pedro Cameron, 
que mantém o clima de sala de concerto, mesmo nos seus 

arranjos de música popular, sintetizando o melhor dos 
compositores e realçando todo o brilho do nosso querido 

violão. Além de contar com músicas que vão desde Tom Jobim 
passando por Pixinguinha, indo até o regional Angelino de 

Oliveira.
 

O concerto será no dia 13/11/2021 sábado ás 11h na Escola de 
Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle localizada na R. 

Santa Cruz, 1155 - Centro, Piracicaba - SP, 13419-020.

Baixe o álbum gratuitamente em www.weltonnadai.com.

Este evento é uma realização do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e 

Instituto Lumiarte! Nesse álbum há inovação delicadeza! 
Apreciem! Sigam-nos em nossas redes sociais ou faça contato 
pelo: Whatsapp Facebook | Instagram | Youtube | Linkedin .

13/11/2021 18:30 Limeira (SP) 18 Welton Nadai SENAI

Pedro Cameron / Composições
Welton Nadai / Violão
Lab Sound / Gravação

Ricardo Marui / Mixagem e Masterização
Rafael Salve / Arte Gráfica

Aline Pinton / Produção

Música Erudita Pedro Cameron - EDPROAC12-2020

Quer apreciar música contemporânea e de boa qualidade ao 
vivo?

Rio Claro e região tem o prazer de contar com o lançamento do 
Álbum “Pedro Cameron” — projeto realizado pelo violonista 

Welton Nadai. O lançamento de seu novo álbum também traz 
no programa muitas peças do repertório tradicional do violão, 

entre outros arranjos de músicas brasileiras em óticas 
diferentes, sempre com arranjos do mestre Pedro Cameron, 
que mantém o clima de sala de concerto, mesmo nos seus 

arranjos de música popular, sintetizando o melhor dos 
compositores e realçando todo o brilho do nosso querido 

violão. Além de músicas que vão desde Tom Jobim passando 
por Pixinguinha, indo até o regional Angelino de Oliveira.

O próximo concerto será dia 13/11/2021, sábado às 18h30 no 
SENAI de Limeira, localizado na Praça Professor Antonio de 

Queiroz, 72 - Jardim Mercedes, Limeira - SP, 13480-251.

Baixe o álbum gratuitamente em www.weltonnadai.com.

Este evento é uma realização do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e 

Instituto Lumiarte! Nesse álbum há inovação delicadeza! 
Apreciem!

13/11/2022 18:00 Piracicaba (SP) 3000
Diversos 

Convidados
https://www.youtube.
com/c/LocomotivaFestival

Aline Pinton / Captação de Recursos
Welton Nadai / Produtor Executivo

Festivais De Música 30242 - Locomotiva Festival

O Locomotiva Festival reúne 16 shows neste final de semana, 
no sábado (13) e domingo (14), a partir das 18h, no canal de 

YouTube do festival. Os shows foram gravados em lugares 
emblemáticos da cidade, como as ruínas da usina do Monte 

Alegre, no Teatro do Engenho (Erotídes de Campos), no 
estacionamento da cobertura do Shopping Piracicaba e na 

Atmos, clube de paraquedismo.

https://www.youtube.com/c/LocomotivaFestival
https://www.youtube.com/c/LocomotivaFestival


14/11/2022 18:00 Piracicaba (SP) 3000
Diversos 

Convidados
https://www.youtube.
com/c/LocomotivaFestival

Aline Pinton / Captação de Recursos
Welton Nadai / Produtor Executivo

Festivais De Música 30242 - Locomotiva Festival

O Locomotiva Festival reúne 16 shows neste final de semana, 
no sábado (13) e domingo (14), a partir das 18h, no canal de 

YouTube do festival. Os shows foram gravados em lugares 
emblemáticos da cidade, como as ruínas da usina do Monte 

Alegre, no Teatro do Engenho (Erotídes de Campos), no 
estacionamento da cobertura do Shopping Piracicaba e na 

Atmos, clube de paraquedismo.

14/11/2021 16:00 Rio Claro (SP) 1000
Rafael Salve, 80’ 
ROCK’S e Inaê 

Sophia
Av. 29

ALINE PINTON / Produtora Executiva
WELTON NADAI / Curadoria

CAROLINE HELOISE / Agenciamento
MARY HELEN FAVORETTO / Assessoria de 

Imprensa

Festivais De Música 37093 - Música In Natura

Vocês querem música, diversão e uma tarde especial com a 
família?

Então se preparem para curtir no domingo!

A Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria da Cultura, 
Tigre, Caprem e Instituto Lumiarte apresentam o *MÚSICA IN 
NATURA*, que vai levar você para uma experiência somando 

todas as energias positivas num mesmo evento. O Projeto tem 
música boa e atrações que abrem um leque de possibilidades 

de aprendizado e lazer.

Contamos com a seguinte programação musical de Rafael 
Salve, 80 Rock’s e Inaê Sophia. E não podemos deixar de falar 
das atrações dos Seres Circenses, Seres da Floresta, Exposição 
de Arte Colagem da artista Fernanda Pessoa, bolhas de sabão, 

bambolês e jacaré inflável, sempre respeitando, é claro, o 
protocolo de segurança do #planosp, né pessoal.

Vai ser dia 14/11/2021 ás 16:00h, na Avenida 29, ao lado do 
Aeroclube Rio Claro (SP).

Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 
sociais, e até mais!

18/11/2021 20:00 Jundiaí (SP) 45 Welton Nadai
Complexo Fepasa - Sala 
Jundiaí

Pedro Cameron / Composições
Welton Nadai / Violão
Lab Sound / Gravação

Ricardo Marui / Mixagem e Masterização
Rafael Salve / Arte Gráfica

Aline Pinton / Produção

Música Erudita Pedro Cameron - EDPROAC12-2020

Sabemos que a música contemporânea conta com uma riqueza 
sonora muito grande e transmite vários tipos de experiência 

musical ao ouvinte. Com o impacto da pandemia compositores 
vêm selecionando obras com uma clara pegada contemplativa, 

relaxante e de apreciação.

E para quem deseja apreciar música clássica ao vivo, Rio Claro e 
região tem o prazer de contar com o lançamento do Álbum 

“Pedro Cameron” — projeto realizado pelo violonista Welton 
Nadai, com peças do repertório tradicional do violão, entre 
outros arranjos de músicas brasileiras em óticas diferentes, 

sempre com arranjos do mestre Pedro Cameron, que mantém 
o clima de sala de concerto, mesmo nos seus arranjos de 

música popular, sintetizando o melhor dos compositores e 
realçando todo o brilho do nosso querido violão. Além de 

contar com músicas que vão desde Tom Jobim passando por 
Pixinguinha, indo até o regional Angelino de Oliveira. 

Em parceria com Complexo Fepasa- Sala Jundiaí localizado na 
Av. União dos Ferroviários, 1760 - Pte. de Campinas, Jundiaí - 

SP, 13201-160, quinta-feira dia 18/11/2021 ás 20h Welton 
Nadai irá apresentar um concerto com pouco mais de 40 

minutos de duração, uma audição de descobertas e surpresas 
musicais, que mostra a maturidade da música contemporânea.

Baixe o álbum gratuitamente em www.weltonnadai.com.

Este evento é uma realização do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e 

Instituto Lumiarte! Nesse álbum há inovação delicadeza! 
Apreciem!

https://www.youtube.com/c/LocomotivaFestival
https://www.youtube.com/c/LocomotivaFestival


19/11/2021 20:00 Sorocaba (SP) 5 Welton Nadai
Instituto Histórico, 
Geográfico e Genealógico 
de Sorocaba

Pedro Cameron / Composições
Welton Nadai / Violão
Lab Sound / Gravação

Ricardo Marui / Mixagem e Masterização
Rafael Salve / Arte Gráfica

Aline Pinton / Produção

Música Erudita Pedro Cameron - EDPROAC12-2020

Sabemos que a pandemia marcou a sociedade e para ajudar 
nesses impactos compositores vêm criando obras com uma 

clara pegada contemplativa, relaxante e de apreciação. A 
música dá alegria. Ela inspira e emociona. Ela nos dá 

esperanças! E no meio de tudo isso, músicos e compositores 
não pararam. Então, é hora de curtir!

Em parceria com o Instituto Histórico, Geográfico e 
Genealógico de Sorocaba, Welton Nadai apresenta um 

concerto no dia 19 de novembro, sexta-feira às 20:00h,  
localizada na Rua Dr. Ruy Barbosa, 84 - Vila Hortência, Sorocaba 

- SP, 18020-040.

Além das músicas do seu novo álbum “Pedro Cameron”, 
Welton traz no programa muitas peças do repertório 

tradicional do violão, entre outros arranjos de músicas 
brasileiras em óticas diferentes, sempre com arranjos do 
mestre Pedro Cameron, que mantém o clima de sala de 
concerto, mesmo nos seus arranjos de música popular, 

sintetizando o melhor dos compositores e realçando todo o 
brilho do nosso querido violão. Conta ainda com músicas que 

vão desde Tom Jobim passando por Pixinguinha, indo até o 
regional Angelino de Oliveira. 

Baixe o álbum gratuitamente em www.weltonnadai.com.

Este evento é uma realização do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e 

Instituto Lumiarte! 

20/11/2021 20:00 Campinas (SP) 26 Welton Nadai Rabeca Cultural

Pedro Cameron / Composições
Welton Nadai / Violão
Lab Sound / Gravação

Ricardo Marui / Mixagem e Masterização
Rafael Salve / Arte Gráfica

Aline Pinton / Produção

Música Erudita Pedro Cameron - EDPROAC12-2020

Sabemos que 2020 e 2021 foi um ano totalmente diferente do 
imaginado. Tivemos mudanças drásticas, não somente no 
mundo da música, mas sim, de modo geral. Quem poderia 

prever a disseminação de um vírus que iria causar o 
distanciamento social? Todos de máscara! Os artistas tiveram 

que se adaptar.

E neste “novo normal”, podemos apreciar em Rio Claro e região 
o violonista Welton Nadai que está lançando neste ano de 2021 

seu novo álbum com obras do compositor Pedro Cameron, e 
uma turnê em cidades do interior com um repertório que inclui 
obras e arranjos do mestre Cameron, bem como outras grandes 

obras do repertório tradicional do violão e muita música 
brasileira em óticas diferentes, que vão desde Tom Jobim 
passando por Pixinguinha, indo até o regional Angelino de 

Oliveira, sempre com arranjos do mestre Pedro Cameron, que 
sempre mantém o clima de sala de concerto, mesmo nos seus 

arranjos de música popular, sintetizando o melhor dos 
compositores e realçando todo o brilho do nosso querido 

violão.

Em Campinas teremos a apresentação de Welton Nadai em 
parceria com a Casa de Show Rabeca Cultural, em um concerto 
fantástico. Será no sábado, dia 20 de novembro, localizada na 

Avenida Dona Maria Franco Salgado 250 Jd Atibaia, Sousas 
13.106-290.  

Baixe o álbum gratuitamente em www.weltonnadai.com.

Este evento é uma realização do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e 

Instituto Lumiarte! Nesse álbum há inovação delicadeza! 
Apreciem!



22/11/2021 M - T Piracicaba (SP) 138
Welton Nadai / 
Edson Travaina

Escola Estadual Morais 
Barros

Welton Nadai / Violão
Edson Travaina / Violão
Aline Pinton / Produção

Música Erudita 200358 - Violão na Escola

Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Instituto 
Lumiarte apresentam Violão na Escola.

Vocês sabiam que em Piracicaba, há um engajamento dentro 
das escolas com o Projeto “Violão nas Escolas” do Instituto 

Lumiarte?
 

É isso mesmo! Esse evento exclusivo para os alunos e 
professores, conta com belos recitais de violão como 

instrumento solista e também a música erudita e instrumental, 
levando um programa de concerto de caráter didático, que por 
sua vez se torna um rico material para as disciplinas de arte e 
também um material complementar para outras disciplinas, 

além de fomentar o público.
 

A valorização do contato da criança com a música já era 
existente há tempos atrás, Platão dizia que “a música é um 

instrumento educacional mais potente do que qualquer outro”.
 

As apresentações acontecerão na Escola Estadual Moraes de 
Barros localizada na R. Alferes José Caetano, número 600, 

Centro, nos dias 22 (segunda-feira) e 23 (terça-feira) de 
novembro, com concerto especial para os alunos. Afinal, ainda 

que tenham pouca idade, eles irão se encantar em ouvir os 
sons de um violão.

Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 
sociais.

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte.

Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.



23/11/2021 M - T Piracicaba (SP) 136
Welton Nadai / 
Edson Travaina

Escola Estadual Morais 
Barros

Welton Nadai / Violão
Edson Travaina / Violão
Aline Pinton / Produção

Música Erudita 200358 - Violão na Escola

Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Instituto 
Lumiarte apresentam Violão na Escola.

Vocês sabiam que em Piracicaba, há um engajamento dentro 
das escolas com o Projeto “Violão nas Escolas” do Instituto 

Lumiarte?
 

É isso mesmo! Esse evento exclusivo para os alunos e 
professores, conta com belos recitais de violão como 

instrumento solista e também a música erudita e instrumental, 
levando um programa de concerto de caráter didático, que por 
sua vez se torna um rico material para as disciplinas de arte e 
também um material complementar para outras disciplinas, 

além de fomentar o público.
 

A valorização do contato da criança com a música já era 
existente há tempos atrás, Platão dizia que “a música é um 

instrumento educacional mais potente do que qualquer outro”.
 

As apresentações acontecerão na Escola Estadual Moraes de 
Barros localizada na R. Alferes José Caetano, número 600, 

Centro, nos dias 22 (segunda-feira) e 23 (terça-feira) de 
novembro, com concerto especial para os alunos. Afinal, ainda 

que tenham pouca idade, eles irão se encantar em ouvir os 
sons de um violão.

Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 
sociais.

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte.

Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.

24/11/2021 14:30 Rio Claro (SP) 50 Ademilson Teixeira Lar Bethel ADEMILSON TEIXEIRA Música 37093 - Música In Natura

 A Casa de Repouso Lar Bethel receberá no dia 24 de 
novembro, quarta-feira, às 14h30, o músico sanfoneiro 

Ademilson Teixeira, para levar alegria em forma de música para 
os moradores do espaço. Ademilson e sua sanfona levará o 

melhor da música raiz com um repertório alegre e emocionante 
a todos. 

24/11/2021
07h30 e  

08h00
Cordeirópolis (SP) 35 ...

Escola Municipal Amália 
Malheiros Moreira

... Música Erudita 200358 - Violão na Escola ...



24/11/2021 09h0 e  09h30 Cordeirópolis (SP) 25
Welton Nadai / 
Edson Travaina

Escola Jorge Fernandes

Welton Nadai / Violão
Edson Travaina / Violão
Aline Pinton / Produção

Música Erudita 200358 - Violão na Escola

Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Instituto 
Lumiarte apresentam Violão na Escola.

Agora com o “novo normal”, foi necessário uma adaptação. E 
com o retorno dos alunos nas escolas, há uma valorização do 

contato da criança com a música.
 

Vocês sabiam que em Cordeirópolis há um engajamento dentro 
das escolas com o Projeto “Violão nas Escolas” do Instituto 

Lumiarte?
 

É isso mesmo! Esse evento exclusivo para os alunos e 
professores, conta com belos recitais de violão como 

instrumento solista e também a música erudita e instrumental, 
levando um programa de concerto de caráter didático, que por 
sua vez se torna um rico material para as disciplinas de arte e 
também um material complementar para outras disciplinas, 

além de fomentar o público.
 

Acontecerão apresentações na unidade de ensino: Escola Jorge 
Fernandes localizada na Rodovia Constante Peruchi, 159. Será 

no dia 24 de novembro, no período da manhã, com recital 
especial para os alunos. Afinal, ainda que tenham pouca idade, 

eles irão se encantar em ouvir os sons de um violão. 
Lembrando que esse é um evento exclusivo para os alunos.

Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 
sociais.

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte.

Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.



24/11/2021 10h45 Cordeirópolis (SP) 32
Welton Nadai / 
Edson Travaina

Escola Coronel José Levy

Welton Nadai / Violão
Edson Travaina / Violão
Aline Pinton / Produção

Música Erudita 200358 - Violão na Escola

Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Instituto 
Lumiarte apresentam Violão na Escola.

Agora com o “novo normal”, foi necessário uma adaptação. E 
com o retorno dos alunos nas escolas, há uma valorização do 

contato da criança com a música.
 

Vocês sabiam que em Cordeirópolis há um engajamento dentro 
das escolas com o Projeto “Violão nas Escolas” do Instituto 

Lumiarte?
 

É isso mesmo! Esse evento exclusivo para os alunos e 
professores, conta com belos recitais de violão como 

instrumento solista e também a música erudita e instrumental, 
levando um programa de concerto de caráter didático, que por 
sua vez se torna um rico material para as disciplinas de arte e 
também um material complementar para outras disciplinas, 

além de fomentar o público.
 

Acontecerão apresentações na unidade de ensino: Escola 
Coronel José Levy localizada na R. Visc. do Rio Branco, 437 – 
Centro. Será no dia 24 de novembro, no período da manhã, 

com recital especial para os alunos. Afinal, ainda que tenham 
pouca idade, eles irão se encantar em ouvir os sons de um 
violão. Lembrando que esse é um evento exclusivo para os 

alunos.
Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 

sociais.

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte.

Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.



24/11/2021
13h00 e  

13h30
Cordeirópolis (SP) 29

Welton Nadai / 
Edson Travaina

Emeif Maria Nazareth 
Tocco Lordello

Welton Nadai / Violão
Edson Travaina / Violão
Aline Pinton / Produção

Música Erudita 200358 - Violão na Escola

Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Instituto 
Lumiarte apresentam Violão na Escola.

Agora com o “novo normal”, foi necessário uma adaptação. E 
com o retorno dos alunos nas escolas, há uma valorização do 

contato da criança com a música.
 

Vocês sabiam que em Cordeirópolis há um engajamento dentro 
das escolas com o Projeto “Violão nas Escolas” do Instituto 

Lumiarte?
 

É isso mesmo! Esse evento exclusivo para os alunos e 
professores, conta com belos recitais de violão como 

instrumento solista e também a música erudita e instrumental, 
levando um programa de concerto de caráter didático, que por 
sua vez se torna um rico material para as disciplinas de arte e 
também um material complementar para outras disciplinas, 

além de fomentar o público.
 

Acontecerão apresentações na unidade de ensino: Emeif Maria 
Nazareth Tocco Lordello localizada na R. São João Evangelistas, 

500B - Condominio Res. II. Será no dia 24 de novembro, no 
período da tarde, com recital especial para os alunos. Afinal, 

ainda que tenham pouca idade, eles irão se encantar em ouvir 
os sons de um violão. Lembrando que esse é um evento 

exclusivo para os alunos.
Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 

sociais.

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte.

Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.



24/11/2021
15h00 e  

15h30
Cordeirópolis (SP) 30

Welton Nadai / 
Edson Travaina

Escola Geraldo Aparecido 
Rocha

Welton Nadai / Violão
Edson Travaina / Violão
Aline Pinton / Produção

Música Erudita 200358 - Violão na Escola

Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Instituto 
Lumiarte apresentam Violão na Escola.

Agora com o “novo normal”, foi necessário uma adaptação. E 
com o retorno dos alunos nas escolas, há uma valorização do 

contato da criança com a música.
 

Vocês sabiam que em Cordeirópolis há um engajamento dentro 
das escolas com o Projeto “Violão nas Escolas” do Instituto 

Lumiarte?
 

É isso mesmo! Esse evento exclusivo para os alunos e 
professores, conta com belos recitais de violão como 

instrumento solista e também a música erudita e instrumental, 
levando um programa de concerto de caráter didático, que por 
sua vez se torna um rico material para as disciplinas de arte e 
também um material complementar para outras disciplinas, 

além de fomentar o público.
 

Acontecerão apresentações na unidade de ensino: Escola 
Geraldo Aparecido Rocha localizada 149, R. dos Cravos, 1. Será 

no dia 24 de novembro, no período da tarde, com recital 
especial para os alunos. Afinal, ainda que tenham pouca idade, 

eles irão se encantar em ouvir os sons de um violão. 
Lembrando que esse é um evento exclusivo para os alunos.

Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 
sociais.

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte.

Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.



24/11/2021 16h30 Cordeirópolis (SP) 34
Welton Nadai / 
Edson Travaina

Emef Profª Maria Aparecida 
Pagoto Moraes

Welton Nadai / Violão
Edson Travaina / Violão
Aline Pinton / Produção

Música Erudita 200358 - Violão na Escola

Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Instituto 
Lumiarte apresentam Violão na Escola.

Agora com o “novo normal”, foi necessário uma adaptação. E 
com o retorno dos alunos nas escolas, há uma valorização do 

contato da criança com a música.
 

Vocês sabiam que em Cordeirópolis há um engajamento dentro 
das escolas com o Projeto “Violão nas Escolas” do Instituto 

Lumiarte?
 

É isso mesmo! Esse evento exclusivo para os alunos e 
professores, conta com belos recitais de violão como 

instrumento solista e também a música erudita e instrumental, 
levando um programa de concerto de caráter didático, que por 
sua vez se torna um rico material para as disciplinas de arte e 
também um material complementar para outras disciplinas, 

além de fomentar o público.
 

Acontecerão apresentações na unidade de ensino:Emef Profª 
Maria Aparecida Pagoto Moraes localizada na R. Galdino de 

Souza - Jardim Cordeiro. Será no dia 24 de novembro, no 
período da tarde, com recital especial para os alunos. Afinal, 

ainda que tenham pouca idade, eles irão se encantar em ouvir 
os sons de um violão. Lembrando que esse é um evento 

exclusivo para os alunos.
Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 

sociais.

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte.

Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.



25/11/2021 M - T - N Santa Gertrudes (SP) 290
Welton Nadai / 
Edson Travaina

EMEF Jão Ruffino

Welton Nadai / Violão
Edson Travaina / Violão
Aline Pinton / Produção

Música Erudita 200358 - Violão na Escola

Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Instituto 
Lumiarte apresentam Violão na Escola.

Estão sabendo da novidade? O Instituto Lumiarte está dentro 
das escolas com o Projeto “Violão nas Escolas”.

 
É isso mesmo! Esse evento exclusivo para os alunos e 
professores, conta com belos recitais de violão como 

instrumento solista e também a música erudita e instrumental, 
levando um programa de concerto de caráter didático, que por 
sua vez se torna um rico material para as disciplinas de arte e 
também um material complementar para outras disciplinas, 

além de fomentar o público.
 

A valorização do contato da criança com a música já era 
existente há tempos atrás, Platão dizia que “a música é um 

instrumento educacional mais potente do que qualquer outro”.
 

Em Santa Gertrudes teremos apresentações para os alunos da 
EMEF João Ruffino localizada na R. Cordeirópolis, 175 - Jardim 

Paulista, na quinta-feira dia 25/11/2021 nos períodos da 
manhã, tarde e noite. Afinal, ainda que tenham pouca idade, 

eles irão se encantar em ouvir os sons de um violão. 
Lembrando que esse é um evento exclusivo para os alunos.

Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 
sociais.

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte.

Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.

26/11/2021 15:00 Araraquara (SP) 80 Welton Nadai
Biblioteca Municipal Mario 
de Andrade

Pedro Cameron / Composições
Welton Nadai / Violão
Lab Sound / Gravação

Ricardo Marui / Mixagem e Masterização
Rafael Salve / Arte Gráfica

Aline Pinton / Produção

Música Erudita Pedro Cameron - EDPROAC12-2020

Quando falamos em música contemporânea estamos nos 
referindo à música que é feita na nossa época. Sabemos que a 
pandemia marcou a sociedade e para ajudar nesses impactos 
compositores vêm selecionando obras com uma clara pegada 

contemplativa, relaxante e de apreciação.

Em parceria com a BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO DE 
ANDRADE localizada na R. Carlos Gomes, 1729 - Centro, 

Araraquara - SP, 14801-340, o Instituto Lumiarte apresenta na 
sexta-feira dia 26/11/2021 ás 15h o concerto com Welton 
Nadai, com pouco mais de 40 minutos de duração, uma 

audição de descobertas e surpresas musicais, que mostra a 
maturidade da música contemporânea.

Além das músicas do seu novo álbum “Pedro Cameron”, 
Welton traz no programa muitas peças do repertório 

tradicional do violão, entre outros arranjos de músicas 
brasileiras em óticas diferentes, sempre com arranjos do 

mestre Pedro Cameron, que sempre mantém o clima de sala de 
concerto, mesmo nos seus arranjos de música popular, 

sintetizando o melhor dos compositores e realçando todo o 
brilho do nosso querido violão.

Baixe o álbum gratuitamente em www.weltonnadai.com.

Este evento é uma realização do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e 

Instituto Lumiarte! Nesse álbum há inovação delicadeza! 
Apreciem!



29/11/2021
10h - 15h - 

18h30
São Carlos (SP) 26 Welton Nadai SENAC

Pedro Cameron / Composições
Welton Nadai / Violão
Lab Sound / Gravação

Ricardo Marui / Mixagem e Masterização
Rafael Salve / Arte Gráfica

Aline Pinton / Produção

Música Erudita Pedro Cameron - EDPROAC12-2020

Quando falamos em música contemporânea estamos nos 
referindo à música que é feita na nossa época. Preparem-se, a 
partir do momento que ouvirem uma música em casa com a 

família, vão se lembrar deste momento que tiveram com 
Welton Nadai, é algo transformador!

Está chegando! No dia 29 de novembro de 2021, o Instituto 
Lumiarte em parceria com o SENAC São Carlos, localizado na R. 

Episcopal, 700 - Centro, São Carlos - SP, 13560-570, realizará 
concertos nos seguintes horários: 10H - 15H e  18H30.

Lembrando que os concertos tem caráter didático, onde o 
violonista aborda questões sobre história da música e da arte, 
abre para perguntas, fala sobre composição, arranjos, indo até 

a assuntos como produção cultural e artística no interior.

Além das músicas do seu novo álbum “Pedro Cameron”, 
Welton traz no programa muitas peças do repertório 

tradicional do violão, entre outros arranjos de músicas 
brasileiras em óticas diferentes, sempre com arranjos do 
mestre Pedro Cameron, que mantém o clima de sala de 
concerto, mesmo nos seus arranjos de música popular, 

sintetizando o melhor dos compositores e realçando todo o 
brilho do nosso querido violão.

Baixe o álbum gratuitamente em www.weltonnadai.com.

Este evento é uma realização do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e 

Instituto Lumiarte! Nesse álbum há inovação delicadeza! 
Apreciem!

30/11/2021 09:30 Corumbataí (SP) 100
Karina Vitorino 

Sgarbosa
E.E Governador Jânio 
Quadros

Karina Vitorino / Palestra
Aline Pinton / Produção Artes Integradas 200358 - Violão na Escola

"Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e 
Instituto Lumiarte apresentam a Palestra “ Arte-Educação e 

Tecnologia”, que destaca a importância da arte como 
conhecimento, estudo, inovação e transformação do mundo. A 
ministrante da palestra será Karina Vitorino, com mediação de 

Welton Nadai, lembrando que no momento do evento uma 
tradutora de libras estará presente. 

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte através da 

Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com o patrocínio das 
empresas Comercial João Afonso, CECAFI, Arielle 

Revestimentos, Carmelo Fior, Pisoforte Revestimentos  
Cerâmicos e Serra Azul Cerâmica.                

                
Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.

     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



03/12/2021 07:00 Rio Claro (SP) 254
Welton Nadai / 
Edson Travaina

Chanceler Raul Fernandes

Welton Nadai / Violão
Edson Travaina / Violão
Aline Pinton / Produção

Música Erudita 200358 - Violão na Escola

Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Instituto 
Lumiarte apresentam Violão na Escola.

Estão sabendo da novidade? O Instituto Lumiarte está dentro 
das escolas com o Projeto “Violão nas Escolas”.

 
É isso mesmo! Esse evento exclusivo para os alunos e 
professores, conta com belos recitais de violão como 

instrumento solista e também a música erudita e instrumental, 
levando um programa de concerto de caráter didático, que por 
sua vez se torna um rico material para as disciplinas de arte e 
também um material complementar para outras disciplinas, 

além de fomentar o público.
 

A valorização do contato da criança com a música já era 
existente há tempos atrás, Platão dizia que “a música é um 

instrumento educacional mais potente do que qualquer outro”.
 

Em Rio Claro teremos apresentações para os alunos da Escola 
Estadual Chanceler Raul Fernandes, localizada na R. 2, 2877 - 
Vila Operária - Rio Claro, na sexta-feira, 03/12 e na segunda-
feira dia 06/12/2021. Afinal, ainda que tenham pouca idade, 

eles irão se encantar em ouvir os sons de um violão. 
Lembrando que esse é um evento exclusivo para os alunos.

Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 
sociais.

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte.

Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.



06/12/2021 08:00 Rio Claro (SP) 21
Welton Nadai / 
Edson Travaina

Chanceler Raul Fernandes

Welton Nadai / Violão
Edson Travaina / Violão
Aline Pinton / Produção

Música Erudita 200358 - Violão na Escola

Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Instituto 
Lumiarte apresentam Violão na Escola.

Estão sabendo da novidade? O Instituto Lumiarte está dentro 
das escolas com o Projeto “Violão nas Escolas”.

 
É isso mesmo! Esse evento exclusivo para os alunos e 
professores, conta com belos recitais de violão como 

instrumento solista e também a música erudita e instrumental, 
levando um programa de concerto de caráter didático, que por 
sua vez se torna um rico material para as disciplinas de arte e 
também um material complementar para outras disciplinas, 

além de fomentar o público.
 

A valorização do contato da criança com a música já era 
existente há tempos atrás, Platão dizia que “a música é um 

instrumento educacional mais potente do que qualquer outro”.
 

Em Rio Claro teremos apresentações para os alunos da Escola 
Estadual Chanceler Raul Fernandes, localizada na R. 2, 2877 - 
Vila Operária - Rio Claro, na sexta-feira, 03/12/2021. Afinal, 

ainda que tenham pouca idade, eles irão se encantar em ouvir 
os sons de um violão. Lembrando que esse é um evento 

exclusivo para os alunos.

Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 
sociais.

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte.

Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.

09/12/2021 12:30 Rio Claro (SP) 25 Ademilson Teixeira Casa das Crianças

ALINE PINTON / Produtora Executiva
WELTON NADAI / Curadoria

CAROLINE HELOISE / Agenciamento
MARY HELEN FAVORETTO / Assessoria de 

Imprensa

Festivais De Música 37093 - Música In Natura

 A Casa das Crianças receberá no dia 09 de dezembro, quinta-
feira, às 12h30, o músico sanfoneiro Ademilson Teixeira, para 
levar alegria em forma de música para as crianças que estarão 

neste dia, comemorando os aniversariantes do mês de 
dezembro. Ademilson e sua sanfona levará o melhor da música 

com um repertório alegre para todos. 



14/12/2021

07h20 / 
08h00 / 
08h40 / 
13h00 / 
13h40

Araras (SP) 180
Welton Nadai / 
Edson Travaina

Escola Estadual Senador 
Cesar Lacerda de Vergueiro

Welton Nadai / Violão
Edson Travaina / Violão
Aline Pinton / Produção

Música Erudita 200358 - Violão na Escola

Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Instituto 
Lumiarte apresentam Violão na Escola.

Estão sabendo da novidade? O Instituto Lumiarte está dentro 
das escolas com o Projeto “Violão nas Escolas”.

 
É isso mesmo! Esse evento exclusivo para os alunos e 
professores, conta com belos recitais de violão como 

instrumento solista e também a música erudita e instrumental, 
levando um programa de concerto de caráter didático, que por 
sua vez se torna um rico material para as disciplinas de arte e 
também um material complementar para outras disciplinas, 

além de fomentar o público.
 

A valorização do contato da criança com a música já era 
existente há tempos atrás, Platão dizia que “a música é um 

instrumento educacional mais potente do que qualquer outro”.
 

Em Araras teremos apresentações para os alunos da Escola 
Estadual Senador César Lacerda de Vergueiro, localizada na Av. 
Padre Atílio, 748 - Jardim Belvedere, Araras - SP, na terça-feira, 

14/12/2021. Afinal, ainda que tenham pouca idade, eles irão se 
encantar em ouvir os sons de um violão. Lembrando que esse é 

um evento exclusivo para os alunos.

Para saber mais, acompanhe o @institutolumiarte nas redes 
sociais.

Este evento é uma realização do Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultura e Instituto Lumiarte.

Este projeto oferece como medidas de acessibilidade libras, 
legenda, folder em braille, descrição de imagens nas redes 
sociais (#PraCegoVer) e rampas de acesso para cadeirantes.

17/12/2021 19:00 Rio Claro (SP) 25
Diversos 

Convidados
Solar das Artes - Música Erudita Encontro Marcatto

Será realizado na sexta-feira dia 17 de dezembro o “Encontro 
Marcatto”, evento que reúne diversos músicos para uma 

audição em formato de palco livre de música instrumental  
onde o público pode ter contato com o trabalho de diversos 

músicos e diversas vertentes. Será realizado no Solar das Artes, 
na rua 3, 727, Centro em Rio Claro,e a entrada é franca.

22/12/2021 19:30 Rio Claro (SP) 56 Violões Artes Trio Casarão da Cultura
PEDRO CAMERON / VIOLÃO

WELTON NADAI / VIOLÃO
PRISCILA GIUSTI / VIOLÃO

Música Erudita
PEDRO CAMERON - EDITAL PROAC LAB 

RIO CLARO - 2021

Nesta quarta-feira, dia 22 de dezembro às 19:30hs, o Violões 
Artes Trio fará uma apresentação presencial em Rio Claro,  no 

evento “Festival de Música Erudita de Natal”, no “Museu 
Histórico e Pedagógico  Amador Bueno da Veiga", levando 

grandes compositores da música clássica. A noite terá ainda o 
Coral “ O Mensageiro”, bem como visitação das exposições. 

Este evento é uma realização do Governo Federal, Prefeitura de 
Rio Claro e Instituto Lumiarte através do edital 1/21 - Lei Aldir 
Blanc, e faz parte do calendário das celebrações natalinas da 

cidade.



PUBLICAÇÕES ( 2021 )

MÊS/ANO QUANT FORMATO DESCRIÇÃO TÍTULO LINK SEGMENTO PROJETO ARTISTAS FICHA TÉCNICA

04/2021 34 Produtos
JOGOS 

PEDAGÓGICOS

Doação de kit de materiais 
pedagógicos como parágrafo, 
luva de histórias, dedoches, 

caixa musical, tangrans, 
palitoches, mesinha de 

coordenação motora, lata de 
história, sorvete divertido, 

cubo mágico, ponto de cores, 
entre outros.

Jogos Pedagógicos NÃO APLICÁVEL ARTES VISUAIS / EDUCAÇÃO 10° Seminário de Violão de Rio Claro ATELIÊ PICULÚ / ALINE PINTON

Welton Nadai / Curadoria e Direção Artística
Aline Pinton / Produção Executiva
Tatiane Almeida / Equipe de Apoio
Rafael Salve / Produção Multimídia

João Camarero / Violonista
Gabriele Leite / Violonista

Guilherme Sparrapan / Violonista
Duo Siqueira Lima / Violonista

04/2021 11 Minutos AUDIOVISUAL

Nesta obra, através da dança 
contemporânea, discute-se os 

primeiros contatos de um 
possível casal. A resistência e a 

delicadeza das primeiras 
vivências deste amor. O 

audiovisual integra essa obra 
contribuindo com diversas 
perspectivas de ângulos, 

velocidade e sobreposições. 
Desta forma, proporciona um 
diálogo dinâmico e interativo 

com a dança. Além disso, a 
videodança conta com uma 

audiodescrição que visa igualar 
a experiência da obra à todos. 

Hebert Caetano é diretor, 
produtor, coreógrafo e 

bailarino deste trabalho, e Elisa 
Kalau, além de bailarina,  atua 

também na produção, 
coreografia e edição de vídeo

Contatos
https://www.facebook.

com/institutolumiarte/videos/?
ref=page_internal

DANÇA ACESSART Hebert Caetano e Elisa Kalau

Aline Pinton / Produção Executiva
Welton Nadai / Curadoria

Mary Favoretto / Assessoria de Imprensa
Cia Passarinhar / Coprodução

Rafael Salve / Coprodução
Cia Talus / Coprodução

Instituto Lumiarte / Coprodução
Ateliê Piculú / Coprodução
Daina Leyton / Palestrante

04/2021 10 Minutos AUDIOVISUAL

Vídeo com uma seleção das 
principais fotos do Instituto 

Lumiarte, sendo que toda foto 
terá uma audiodescrição, para 
que as pessoas com deficiência 

possam compreender as 
formas e cores destas lindas 

imagens.

Ensaio Lumiarte
https://www.facebook.

com/institutolumiarte/videos/?
ref=page_internal

FOTOGRAFIA ACESSART
Renê Mainardi, Paula Caldas, Dayball 

Bernardo, Gallo Fotografia

Aline Pinton / Produção Executiva
Welton Nadai / Curadoria

Mary Favoretto / Assessoria de Imprensa
Cia Passarinhar / Coprodução

Rafael Salve / Coprodução
Cia Talus / Coprodução

Instituto Lumiarte / Coprodução
Ateliê Piculú / Coprodução
Daina Leyton / Palestrante

04/2021 13 Minutos AUDIOVISUAL

Patinho Feio é uma peça em 
teatro de dedoches feita pelo 
Ateliê Piculú, com legenda, e 
que conta a história de um 
patinho que nasceu bem 
diferente, mas que depois 
descobriu-se um grande 

segredo que mudou a visão de 
todos sobre ele.

O Patinho Feio
https://www.facebook.

com/institutolumiarte/videos/?
ref=page_internal

TEATRO ACESSART - ED RC 01/2019 ALINE PINTON / RAFAEL SALVE

Aline Pinton / Produção Executiva
Welton Nadai / Curadoria

Mary Favoretto / Assessoria de Imprensa
Cia Passarinhar / Coprodução

Rafael Salve / Coprodução
Cia Talus / Coprodução

Instituto Lumiarte / Coprodução
Ateliê Piculú / Coprodução
Daina Leyton / Palestrante

https://www.facebook.com/institutolumiarte/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/institutolumiarte/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/institutolumiarte/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/institutolumiarte/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/institutolumiarte/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/institutolumiarte/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/institutolumiarte/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/institutolumiarte/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/institutolumiarte/videos/?ref=page_internal


PUBLICAÇÕES ( 2021 )

MÊS/ANO QUANT FORMATO DESCRIÇÃO TÍTULO LINK SEGMENTO PROJETO ARTISTAS FICHA TÉCNICA

04/2021
18 Histórias 
Infantis ( 30 
Laudas )

BRAILLE

18 Histórias Infantis ( 30 Laudas 
), sendo elas:

Saci Pererê
Curupira

Sereia Lara
Mula sem cabeça

Lobisomem
Cuca

Boto cor-de rosa
Boitatá

Negrino do Pastoreiro
Vitória Régia

Lenda da Mandioca
Lenda do Guaraná

Lenda do Bicho Papão
Caipora

Barba Ruiva
Lenda do pé de garrafa

Lenda das amazonas
Lenda do Uirapuru

Histórias Infantis em braille NÃO APLICÁVEL CONTEÚDO ACESSART - ED RC 01/2019 MARY FAVORETTO / ADRIANA COZZA

Aline Pinton / Produção Executiva
Welton Nadai / Curadoria

Mary Favoretto / Assessoria de Imprensa
Cia Passarinhar / Coprodução

Rafael Salve / Coprodução
Cia Talus / Coprodução

Instituto Lumiarte / Coprodução
Ateliê Piculú / Coprodução
Daina Leyton / Palestrante

04/2021 16 Minutios AUDIOVISUAL

Neste vídeo, Solla, um 
intrigante personagem que 
após 456 dias em sua casa e 

em isolamento social, começa 
a ter devaneios muito 

particulares por causa das 
reportagens e notícias que está 

lendo, e em um mundo cheio 
de mistério e magia, Solla 

reforça seu otimismo.

"Devaneios Sollares"
https://www.facebook.

com/institutolumiarte/videos/?
ref=page_internal

AUDIOVISUAL ACESSART - ED RC 01/2019 CIA PASSARINHAR

Aline Pinton / Produção Executiva
Welton Nadai / Curadoria

Mary Favoretto / Assessoria de Imprensa
Cia Passarinhar / Coprodução

Rafael Salve / Coprodução
Cia Talus / Coprodução

Instituto Lumiarte / Coprodução
Ateliê Piculú / Coprodução
Daina Leyton / Palestrante

04/2021 4 Unidades

4 Painéis 
Sensoriais, 
formato 1,5x1,
5m, com 
diversos 
aparelhor e 
objetos que 
desenvolvem 
diversos 
sentidos das 
crianças.

Painéis sensoriais que 
oferecem a interação de 

crianças com necessidades 
especiais,

estimulando sentidos e 
movimentos.

"Painéis Sensoriais" NÃO APLICÁVEL ARTES VISUAIS ACESSART - ED RC 01/2019 ALINE PINTON ( ATELIÊ PICULÚ )

Aline Pinton / Produção Executiva
Welton Nadai / Curadoria

Mary Favoretto / Assessoria de Imprensa
Cia Passarinhar / Coprodução

Rafael Salve / Coprodução
Cia Talus / Coprodução

Instituto Lumiarte / Coprodução
Ateliê Piculú / Coprodução
Daina Leyton / Palestrante

04/2021 5 Minutos AUDIOVISUAL

Vídeo com tradução em libras 
da história infantil "O Sapo e a 

Flor" feito pela tradutora 
Fabiana Jora.

"O Sapo e a Flor" em Libras
https://www.facebook.

com/institutolumiarte/videos/?
ref=page_internal

TEATRO ACESSART - ED RC 01/2019 Fabiana Jora

Aline Pinton / Produção Executiva
Welton Nadai / Curadoria

Mary Favoretto / Assessoria de Imprensa
Cia Passarinhar / Coprodução

Rafael Salve / Coprodução
Cia Talus / Coprodução

Instituto Lumiarte / Coprodução
Ateliê Piculú / Coprodução
Daina Leyton / Palestrante

04/2021 7 Minutos AUDIOVISUAL

“ A consulta ” é um vídeo de 
uma esquete teatral feita por 

surdos e não surdos, 
demonstrando as complicadas 

e engraçadas situações que 
essas pessoas vivem em uma 

consulta médica

AAA Consulta
https://www.facebook.

com/institutolumiarte/videos/?
ref=page_internal

TEATRO ACESSART - ED RC 01/2019

Fabiana Lora
Vivian Maria Pereira Hartung Toppa 

Victor Orlando Poli 
Vagner Matheus Poli

Aline Pinton / Produção Executiva
Welton Nadai / Curadoria

Mary Favoretto / Assessoria de Imprensa
Cia Passarinhar / Coprodução

Rafael Salve / Coprodução
Cia Talus / Coprodução

Instituto Lumiarte / Coprodução
Ateliê Piculú / Coprodução
Daina Leyton / Palestrante

https://www.facebook.com/institutolumiarte/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/institutolumiarte/videos/?ref=page_internal
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PUBLICAÇÕES ( 2021 )

MÊS/ANO QUANT FORMATO DESCRIÇÃO TÍTULO LINK SEGMENTO PROJETO ARTISTAS FICHA TÉCNICA

04/2020 10 Arquivos
PDF / TXT / 

BRF

Partituras nos formatos PDF, 
TXT e BRF das seguintes 

músicas: 

Aria de Bach
Asa Branca
Jingle Bells

Marcha Soldado
Noite Feliz

Parabéns à Você
Pula a Fogueira

Se essa Rua fosse Minha
Terezinha de Jesus
Trenzinho Caipira

Suite de Partituras em Braille
https://www.institutolumiarte.
org/publica%C3%A7%C3%B5es

MÚSICA ACESSART - ED RC 01/2019 WELTON NADAI

Aline Pinton / Produção Executiva
Welton Nadai / Curadoria

Mary Favoretto / Assessoria de Imprensa
Cia Passarinhar / Coprodução

Rafael Salve / Coprodução
Cia Talus / Coprodução

Instituto Lumiarte / Coprodução
Ateliê Piculú / Coprodução
Daina Leyton / Palestrante

https://www.institutolumiarte.org/publica%C3%A7%C3%B5es
https://www.institutolumiarte.org/publica%C3%A7%C3%B5es

