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O maestro Beetholven
Cunha, em maio, terá

mais uma obra sua executa-
da fora do país. Dessa vez
será no festival de música
SINFIN, na cidade de Loja,
no Equador, evento conduzi-
do por Maxwell Pardo e sua
orquestra. Será a estreia
mundial das ‘Três Paisagens
Brasileiras’ para flauta
transversal e orquestra de
cordas, dedicada ao intér-
prete James Strauss, obra
composta por Beetholven.

Loja é uma província lo-

calizada na região geográfi-
ca de Sierra. Mais de 70%
dos lojanos cantam ou to-
cam algum instrumento mu-
sical (principalmente violino
e violão). Hoje, a cidade de
Loja conta com uma Orques-
tra Sinfônica Nacional, uma
Orquestra da Prefeitura e vá-
rios grupos corais, além de
ser o berço de inúmeros can-
tores e compositores da
MPE (música popular equa-
toriana). Lá, as artes foram
desenvolvidas no período
colonial e, graças à paixão
de seus habitantes, Loja é
conhecida como a Capital

Musical do Equador.
Não poderia ter ambien-

te mais propício para a mú-
sica de Beetholven chegar.
Foram muitas as execuções
no exterior, o que deixa o
maestro feliz com o reco-
nhecimento do seu trabalho
internacionalmente.

Para 2015, são diversos
projetos e realizações que
tornam sua produção cada
vez mais pulsante. “Fiquei
muito feliz com essa oportu-
nidade. É um projeto que a-
briga toda a cidade e tem
pessoas de outros lugares. É
um festival bastante impor-
tante”, comenta o músico
que não estará presente ao
evento, mas terá sua música
representada muito bem.

Para o mês de junho já
existe um convite para to-
car na Embaixada do Bra-
sil, em Washington (EUA),
onde um ex- aluno seu tra-
balha atualmente e fez o
convite para ir se apresen-
tar lá. Dessa vez, ele irá
pessoalmente e poderá ver
de perto a reação do públi-
co para com sua obra. “Se-
rão doze obras minhas in-
terpretadas pela Washing-
ton Yoang Orchestra com
regência de Daniel Bortho-
losi, durante quatro dias”.
Nas oportunidade também
ocorrem palestras com
Beeetholven, em locais ain-
da a serem definidos.

Ainda em junho, a profes-
sora Paula Molinari estará
em Londres estreando o
‘Ciclo Das Esperandanças’,
obra que Beetholven com-
pôs com poemas especial-
mente escritos por Nathan
Sousa. Na bagagem, a pro-
fessora também levará o-
bras do maestro Emmanuel
Coelho Maciel.

Ceará | Festival de dança prorroga inscrição CC//33

Sexta-feira|meionorte

arte
C/1

&fest
Carreira

vvaaii  ttooccaarr  eemm  
WWaasshhiinnggttoonn

TERESINA, 20 de fevereiro de 2015

Compositor e maestro, Beetholven Cunha terá,
neste ano, música executada no festival de mú-
sica do Equador, também tocará nos EUA e te-
rá obra executada em Londres  
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“Serão doze obras
minhas interpretadas
pela Washington
Yoang Orchestra 
com regência de 
Daniel Bortholosi, 
em 4 dias”  

Trabalho

Músico vai publicar dois livros
Há dez anos morando no
Piauí, Beetholven, que é

pernambucano da cidade de
Goiana, escolheu a capital
piauiense para residir e aqui
divide seu tempo entre pro-
duzir novas composições e
ministrar aulas. Dedicado à
música, ele tem também se
preparado para lançar dois
livros ainda este ano.

No primeiro, o músico
pretende publicar o resulta-
do de oito anos de pesquisa
sobre as famílias Cunha e
Rocha Santana. “Resolvi
pesquisar sobre a genealo-

gia da minha família e fui
buscando informações des-
de a vinda dos portugueses
e judeus para o Brasil”. A
publicação intitulada ‘Histó-
ria Genealógica de Minha
Família’, com várias contri-
buições dos seus parentes,
será lançada em agosto. Ele
que sempre foi muito curio-
so, queria saber sua origem.

“Fui criado por bisavó e
queria saber mais sobre mi-
nha família”.

O segundo livro trata-se
de uma coletânea de piadas
de seu tio-avô. Uma forma

de também homenagear
sua família.

Ele contribui com a publi-
cação que tem parceria com
familiares .“O livro Na Bar-
bearia do Wilson é uma ho-
menagem pessoal que faço
ao meu tio-avô materno Wil-
son Pontes Mendonça, que
era barbeiro de profissão e
por muitos anos foi o anedo-
tário vivo de nossa família.
O trabalho conta com a cola-
boração do seu filho e seu
neto e será lançado em
maio, na cidade de Goiana
(PE)”, complementa.

CA
CH

EA
DO

 B
RA

G
A


