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u ILHABELA, SP

16/11 20h00 Exibição do filme O  
SÉTIMO SELO, de Ingmar Bergman. 
Conexão Bergman. Cinema e Ópera. 
Centenário de Ingmar Bergman.
Centro Cultural Baia dos Vermelhos –  
Teatro Vermelhos – Tel. (12) 3512-7107.

17/11 20h00 Cantata da ópera  
O SÉTIMO SELO, de João MacDowell  
(pré-estreia mundial). Conexão  
Bergman. Cinema e Ópera. Centenário  
de Ingmar Bergman. Orquestra Sinfônica e 
Coro do Conservatório de Tatuí e solistas.
Centro Cultural Baia dos Vermelhos – Teatro 
Vermelhos – Tel. (12) 3512-7107.

u INDAIATUBA, SP

25/11 17h00 ORQUESTRA SINFÔNICA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS. Homenagem 
ao mês da Consciência Negra. Victor 
Hugo Toro – regente. Erika Muniz 
– soprano e Saulo Javan – barítono. 
Programa: Pe. José Maurício – Abertura 
Zemira; Joseph Bologne – Sinfonia nº 2; 
Carlos Gomes – Trechos de Lo schiavo; 
Joplin – Three original Rags; e Gershwin – 
Suíte Porgy and Bess.
Centro Integrado de Apoio à Educação  
– Tel. (19) 3801-9191. Entrada franca. 

u ITU, SP

24/11 11h00 ORQUESTRA DE CORDAS 
DA OSUSP. Programa: Villa-Lobos – 
Prelúdio das Bachianas brasileiras nº4; 
Adail Fernandes – Pastoral; Guerra-Peixe 
– Mourão; Carlos Gomes – Sonata em ré 

Coro Cidade de Ponta Grossa, além de recitais e uma Gala Lírica.

 Ospa faz 4 concertos na Casa da Música
Quatro concertos integram a agenda da Orquestra Sinfônica de 

Porto Alegre e seus grupos em novembro, todos na Casa da Música. 
O primeiro acontece no dia 10, quando Manfredo Schmiedt rege 
obras de Villa-Lobos e Respighi, com um olhar sobre o modernismo 
musical, e Bechara El Khoury. Já nos dias 24 e 25, Evandro Matté 
assume o conjunto, com um programa de trilhas de cinema. A Sin-
fônica Jovem da Ospa, por sua vez, se apresenta no dia 18, com 
Arthur Barbosa e Wilthon Matos como regentes.  

 Stefan Vladar rege no Teatro Positivo
A Orquestra de Câmara de Viena, comandada pelo seu atual 

maestro titular Stefan Vladar, participa este mês das comemora-
ções pelos dez anos do Teatro Positivo, em Curitiba. Importante 
conjunto do cenário europeu, ele vai apresentar obras de Mozart, 
Stravinsky e Dvorák, tendo o próprio Vladar como solista, ao piano. 
O concerto acontece no dia 5 – no dia 4, o grupo toca no Rio de 
Janeiro, na série O Globo/Dell’Arte e, no dia 6, em São Paulo, pela 
temporada da Cultura Artística (leia mais informações sobre esses 
concertos nas páginas 45 e 39).   

Paraná recebe o maestro Tobias Volkmann
A Orquestra Sinfônica do Paraná tem dois programas em no-

vembro. No dia 11, no Teatro Guaíra, o grupo toca sob o comando 
de Tobias Volkmann, tendo o violinista Winston Ramalho e o vio-
loncelista Roman Mekinulov como solistas do Concerto duplo  de 
Brahms. Na segunda parte, Volkmann, que já foi regente titular do 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro, rege a Sinfonia nº 4 , Trágica, 
de Schubert. No dia 18, assume o grupo o titular Stefan Geiger, com 
trilhas sonoras do compositor norte-americano John Williams.

    Novembro 2018   CONCERTO   51

Veículo:	Concerto																				Tipo	de	mídia:	Revista																											Data:	30.10.18	

Link:	https://www.concerto.com.br/roteiros/exibicao-do-filme-o-setimo-selo-de-ingmar-bergman  
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Veículo:	Concerto																				Tipo	de	mídia:	Revista																											Data:	05.11.18	

Link: https://www.concerto.com.br/roteiros/exibicao-do-filme-o-setimo-selo-de-ingmar-bergman  

Link:	https://www.concerto.com.br/roteiros/cantata-da-opera-o-setimo-selo-de-joao-macdowell-pre-
estreia-mundial  
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Veículo:	Destak																				Tipo	de	mídia:	Jornal																										Data:	07.11.18	

Link:	https://www.destakjornal.com.br  
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Veículo:	Ontage																				Tipo	de	mídia:	website																										Data:	08.11.18	

Link:	http://onstage.mus.br/website/compositor-brasileiro-joao-macdowell-transforma-setimo-selo-em-

opera/  
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Veículo:	SodaPop																				Tipo	de	mídia:	Portal																										Data:	08.11.18	

Link:	http://www.sodapop.com.br/show-joao-macdowell-transforma-setimo-selo-em-opera/  
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11/8/2018 Reino Literário Br: [News] Sétimo selo por João MacDowell em Tatuí e Ilhabela

http://www.reinoliterariobr.com.br/2018/11/news-setimo-selo-por-joao-macdowell-em.html?m=1 3/4

York, comprometida com a criação de um teatro de ópera global que
interligue diferentes culturas. Ao estabelecer uma relação de trabalho
com o Brasil, planeja desenvolver a colaboração entre artistas de ambos
países e também viajar nas duas direções com produções completas
buscando a renovação do gênero operístico.
 
Conservatório de Tatuí
 
Criado em 1954, o Conservatório Dramático e Musical Doutor Carlos de
Campos – o Conservatório de Tatuí – é uma das mais sérias e bem
sucedidas ações do setor cultural no estado de São Paulo. Nesses mais de
60 anos de formação e difusão cultural, se tornou uma das mais
respeitadas escolas de música da América Latina, cumprindo a missão de
formar instrumentistas, cantores, atores e luthiers de prestígio
internacional.
 
Conexão Bergman
 
O projeto Conexão Bergman é uma co-produção Brasil, Suécia e Estados
Unidos, realizado pelo IBOC/NYC em parceria com a Green Point/RN,
Conethics/SP, Teatro Vermelhos e Conservatório de Tatuí, com apoio da
Lei Rouanet e patrocínio da Volvo Cars.
 
 
Serviço:
 
Tatuí SP
 
Dia 1 de novembro, quinta-feira:
 
16h - Masterclass Composição: Estética e Harmonia em Grandes formas com
João MacDowell
 
Local: FATEC - Estúdio do Curso de Produção Fonográfica.
 
 
 
Dia 5 de Novembro, segunda feira:
 
14h - Masterclass Canto com Paulina Pfeifer - Soprano Dramático
 
Local: Conservatório de Tatuí
 
 
Dia 8 de Novembro, quinta feira:
 
14h - Masterclass Canto com David Wijkman - Baritone
 
16h10 - Masterclass Canto com Michael Axelsson - Tenor
 
Local: Conservatório de Tatuí
 

Veículo:	Reino	Literário																			Tipo	de	mídia:	Site																Data:	08.11.18	

Link: http://www.reinoliterariobr.com.br/2018/11/news-setimo-selo-por-joao-macdowell-em.html?m=1  
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08 novembro 2018

 
A ópera ‘O Sétimo Selo” do compositor brasileiro João Mac Dowell será
apresentada no dia 14 de novembro no Teatro Procópio Ferreira de Tatuí e
no dia 17 de novembro em Ilhabela, no Centro Cultural Baía dos
Vermelhos.
O projeto Conexão Bergman junta cinema e ópera numa co-produção cultural
de excelência internacional e promove um expressivo intercâmbio
artístico reunindo profissionais do Brasil, Suécia e Estados Unidos para
a primeira apresentação mundial na versão completa em concerto da nova
ópera com coro, solistas e orquestra. A orquestra sinfônica, sob a
regência do maestro Edson Beltrami, e o grande coro do Conservatório de
Tatuí se reunirão com o diretor de palco sueco, Bengt Gomér - que
dirigiu Turandot de Puccini, no Dalhalla Opera com a soprano Nina Stemme
no papel principal. Além de Gomér, sete solistas suecos (a soprano
dramático Pauline Pfeifer no papel de A Morte, a soprano Johanna Martell
no papel de Mia, o tenor Michael Axelsson no papel de Jof, a mezzo-
soprano Linnea Andreassen como o Escudeiro Jons, Bjorn Larson no papel
do Monge Raval, Maria Demérus no papel da Bruxa Tyan e o Barítono David
Wijkman no papel do cavaleiro Antonius Block) estarão na montagem
brasileira ao lado de artistas locais.

[News] Sétimo selo por João MacDowell em Tatuí e Ilhabela
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Veículo:	O	Repórter	Regional																			Tipo	de	mídia:	Jornal	(online)																Data:	09.11.18	

Link:	http://oreporterregional.com.br/noticia/1863/compositor-brasileiro-jo%C3%A3o-macdowell-
transforma 
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Veículo:	Valor	econômico																			Tipo	de	mídia:	Revista	impressa																Data:	09.11.18	

	

Veículo:	Acesso	Cultural													Tipo	de	mídia:	Veículo	Online	de	entretenimento														Data:	
10.11.18	

Link:	http://www.acessocultural.com/2018/11/compositor-brasileiro-joao-macdowell.html  
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Veículo:	Spotlife																			Tipo	de	mídia:	Site																									Data:	10.11.18	

Link:	http://spotlife.com.br/compositor-brasileiro-joao-macdowell-transforma-setimo-selo-em-opera/  
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Veículo:	Abcdoabc																			Tipo	de	mídia:	Site																									Data:	10.11.18	

Link:	http://www.abcdoabc.com.br/brasil-mundo/noticia/volvo-car-brasil-apoia-opera-inspirada-setimo-

selo-ingmar-bergman-73234  

	



																													 	

Revisão	e	Relatório	Mídia	Espontânea	Green	Point	Assessoria	Ltda.	 12	

Veículo:	Blurayedvdmusical																			Tipo	de	mídia:	Blog																									Data:	11.11.18	

Link:	http://blurayedvdmusical.blogspot.com/2018/11/setimo-selo-por-joao-macdowell-em-tatui.html  
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Veículo:	O	Progresso																			Tipo	de	mídia:	Jornal	impresso																									Data:	11.11.18	
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Veículo:	Cartão	de	visitas																			Tipo	de	mídia:	Revista																				Data:	12.11.18	

Link: http://cartaodevisita.r7.com/conteudo/24092/jo-o-macdowell-transforma-s-timo-selo-em-pera  
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11/12/2018 AGENDA_ João MacDowell transforma “Sétimo Selo” em ópera – MAROFA MUSIC

http://marofamusic.com.br/?p=4949 2/6

O projeto Conexão Bergman junta cinema e ópera numa co-
produção cultural de excelência internacional e promove um
expressivo intercâmbio artístico reunindo pro�ssionais do Brasil,
Suécia e Estados Unidos para a primeira apresentação mundial na
versão completa da nova ópera com coro, solistas e orquestra. A
orquestra sinfônica, sob a regência do maestro Edson Beltrami, e o
grande coro do Conservatório de Tatuí se reunirão com o diretor
de palco sueco, Bengt Gomér – que dirigiu Turandot de Puccini, no
Dalhalla Opera com a soprano Nina Stemme no papel principal.
Além de Gomér, sete solistas suecos (a soprano dramático Pauline
Pfeifer no papel de A Morte, a soprano Johanna Martell no papel
de Mia, o tenor Michael Axelsson no papel de Jof, a mezzo-soprano
Linnea Andreassen como o Escudeiro Jons, Bjorn Larson no papel
do Monge Raval, Maria Demérus no papel da Bruxa Tyan e o
Barítono David Wijkman no papel do cavaleiro Antonius Block)
estarão na montagem brasileira ao lado de artistas locais.

O projeto terá ainda, além do concerto no conservatório de Tatuí –
com entrada franca – uma extensa programação gratuita:
workshop de produção fonográ�ca, com o compositor João Mac
Dowell e José Carlos Pires Junior, coordenador educacional da
FATEC Tatuí; master class de composição musical e master class de
voz com solistas suecos.

De Tatuí, o Conexão Bergman segue para Ilhabela, no litoral norte
de São Paulo, onde acontecerá – no Centro Cultural Baía dos
Vermelhos – nos dias 16 e 17 de novembro a exibição do �lme o
‘Sétimo Selo’ de 1957 e mesa redonda sobre o processo de
transcriação do �lme em ópera, com a participação de João
MacDowell e a apresentação completa da ópera.

Ópera e Cinema

O compositor João MacDowell desenvolveu a ideia de levar ‘O
Sétimo Selo’ para o palco a partir de residências artísticas na casa
de Bergman, nas Ilhas Fårö, em 2014 e 2015. “Eu estava na casa
dele, podendo trabalhar na mesa do escritório dele, com acesso
irrestrito ao seu estúdio de música, sua biblioteca, videoteca, sala
de meditação e todos os arquivos. O natural era pensar em quais
�lmes dariam uma boa ópera”, relembra MacDowell. Vale lembrar
que outra obra seminal de Bergman, ‘Gritos e Sussurros’, já havia
sido vertida para a ópera por João em 2014.

Na Suécia

No verão europeu de 2018, ‘O Sétimo Selo’ estreou na Suécia.
“Trabalhamos em parceria com o Teatro Dramático Real
(Dramaten) e com o Museu de Arte Moderna de Estocolmo, essas

AGENDA_
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Veículo:	Marofa	Music																			Tipo	de	mídia:	Revista																				Data:	12.11.18	

Link:	http://marofamusic.com.br/?p=4949  
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AGENDA_ João MacDowell
transforma “Sétimo Selo”
em ópera No centenário de
Ingmar Bergman a
adaptação do texto
original em sueco estreia
no Brasil

09/11/2018  Redação Marofa Music  agenda  0

João MacDowell. Foto: Ida Åkesson/Divulgação

JOÃO MACDOWELL_ A ópera ‘O Sétimo Selo” do compositor
brasileiro João Mac Dowell será apresentada no dia 14 de
novembro no Teatro Procópio Ferreira de Tatuí e no dia 17 de
novembro em Ilhabela, no Centro Cultural Baía dos Vermelhos.
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11/12/2018 AGENDA_ João MacDowell transforma “Sétimo Selo” em ópera – MAROFA MUSIC
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O projeto Conexão Bergman é uma co-produção Brasil, Suécia e
Estados Unidos, realizado pelo IBOC/NYC em parceria com a Green
Point/RN, Conethics/SP, Teatro Vermelhos e Conservatório de
Tatuí, com apoio da Lei Rouanet e patrocínio da Volvo Cars.

Serviço:

Tatuí SP

Dia 1 de novembro, quinta-feira:

16h – Masterclass Composição: Estética e Harmonia em Grandes
formas com João MacDowell

Local: FATEC – Estúdio do Curso de Produção Fonográ�ca.

 

Dia 5 de Novembro, segunda feira:

14h – Masterclass Canto com Paulina Pfeifer – Soprano Dramático

Local: Conservatório de Tatuí

Dia 8 de Novembro, quinta feira:

14h – Masterclass Canto com David Wijkman – Baritone

16h10 – Masterclass Canto com Michael Axelsson – Tenor

Local: Conservatório de Tatuí

 

Dia 14 de novembro, quarta-feira

Concerto: Cantata da ópera “O Sétimo Selo” – 20h

Local: Conservatório de Tatuí

Entrada franca

 

Ilhabela – SP

Dia 16 de Novembro, sexta-feira:

Veículo:	Marofa	Music																			Tipo	de	mídia:	Revista																				Data:	12.11.18	

Link:	http://marofamusic.com.br/?p=4949  
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são as instituições de maior prestígio no país. Esses concertos
foram parte do Festival Bergman 2018 em comemoração ao
centenário do diretor”, frisa MacDowell. A partir de 2019 ‘O Sétimo
Selo’ deverá entrar no circuito internacional da ópera, com
conversas em andamento para as temporadas da Suécia, Polônia e
Alemanha, incluindo também cidades brasileiras.

João MacDowell

O maior jornal sueco, o Dagens Nyheter, chamou MacDowell de
“um novo pensador no gênero da ópera.”

Autor de cinco óperas, o compositor possui uma carreira que vai
do punk rock à música clássica, passando pela bossa nova e
música eletrônica. Radicado em Nova Iorque, é autor das óperas
‘Tamanduá’ (2008), ‘Plastic Flowers’ (2012), ‘Gritos e Sussurros’
(2014) e ‘A Trilogy’ (2015). A exibição de ‘O Sétimo Selo’, reverberou
do outro lado do Atlântico, o New York Times a�rmou que o
fenômeno da transposição da tela para o palco foi representado
no Dramaten por João MacDowell e sua ópera ‘O Sétimo Selo’.

Sua Sinfonia No.1 (‘Um Sonho Brasileiro’) estreou em 2014 com a
Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília. Paralelo ao
trabalho com a música erudita, atua no circuito comercial, sendo
responsável pela trilha sonora da Copa do Mundo FIFA 2014 do
canal ESPN, transmitida para 67 países.

João é diretor artístico e fundador da International Brazilian Opera
Company (IBOC), uma organização sem �ns lucrativos, baseada em
Nova York, comprometida com a criação de um teatro de ópera
global que interligue diferentes culturas. Ao estabelecer uma
relação de trabalho com o Brasil, planeja desenvolver a
colaboração entre artistas de ambos países e também viajar nas
duas direções com produções completas buscando a renovação do
gênero operístico.

Conservatório de Tatuí

Criado em 1954, o Conservatório Dramático e Musical Doutor
Carlos de Campos – o Conservatório de Tatuí – é uma das mais
sérias e bem sucedidas ações do setor cultural no estado de São
Paulo. Nesses mais de 60 anos de formação e difusão cultural, se
tornou uma das mais respeitadas escolas de música da América
Latina, cumprindo a missão de formar instrumentistas, cantores,
atores e luthiers de prestígio internacional.

Conexão Bergman
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11/12/2018 Ingmar Bergman em versão erudita

https://maringa.odiario.com/cultura/2018/11/ingmar-bergman-em-versao-erudita/2529525/ 1/2

INTERPRETAÇÃO

Ingmar Bergman em versão erudita
11/11/2018 às 02:00 - Atualizado em 11/11/2018 às 02:00

Numa terra desolada pela peste e pela fome, um cavalheiro, Antonius Block, travará uma épica partida de
xadrez com a personi�cação em carne e osso da temida e enigmática �gura da Morte. Esta sinopse
resumida de uma das obras primas do cineasta sueco Ingmar Bergman, cujo nascimento completou cem
anos em 2018, ganha uma versão em ópera de autoria do compositor, cantor e instrumentista João
MacDowell, que vive em Nova York desde 2002.

"Toda a obra cinematográ�ca de Bergman é muito pessoal, fala de questões pessoais, mas atinge
profundamente temas universais. E o �lme O Sétimo Selo, especi�camente, é uma obra que tem um
diálogo muito grande com a tradição de teatro, do teatro medieval, das peças de (William) Shakespeare",
explica MacDowell.

A versão erudita de O Sétimo Selo será apresentada pela primeira vez no Brasil em dois concertos. E
contará com sete solistas e o diretor Bengt Gomér, vindos da Suécia, além de coro, artistas e orquestra do
Brasil. O primeiro será em 14 de novembro, no Conservatório Dramático e Musical de Tatuí, no interior de
São Paulo. E, no dia 17, no Centro Cultural Baía dos Vermelhos, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo,
com entrada franca, além de exibição do clássico de Bergman, lançado em 1957.

Entre 2014 e 2015, João MacDowell fez residência artística de três meses na casa onde viveu Bergman,
nas Ilhas Farö, na Suécia. Ele queria terminar a versão em ópera de outro clássico do cineasta sueco,
Gritos e Sussurros, que nunca foi encenada na íntegra e que, segundo ele, já estava quase pronta. "Não
encenamos Gritos e Sussurros. Ela faz parte das minhas óperas que utilizam recursos eletrônicos em
ambiente de realidade virtual", explica o compositor, que tem no currículo as óperas Tamanduá, de 2008,
Plastic Flowers, de 2012, com diálogos em inglês e português, a inédita Gritos e Sussurros, de 2014, e A
Trilogy, de 2015.

Nesse período de imersão na residência de Bergman, olhando para a sua biblioteca, os móveis, as
paredes e seus manuscritos, absorvendo toda aquela atmosfera que o cineasta vivenciava - quando
descansava no seu refúgio entre um �lme ou outro ou trabalhava de forma obstinada nos seus roteiros -,
MacDowell recebeu da Fundação Bergman a incumbência de adaptar O Sétimo Selo para aproveitar as
comemorações do centenário de nascimento do diretor.

"A casa de Bergman e aquele lugar de certa forma místico me ajudaram na adaptação do �lme, uma das
grandes obras monumentais desse admirável diretor. Um desa�o, mas tive a sorte de encontrar, na
residência artística, um diretor que fazia um trabalho paralelo em cinema. Ficávamos conversando sobre
'quais os �lmes de Bergman que dariam boas óperas'. Nossas conversam foram muito importantes para
encontrar os 

 caminhos da minha versão desse �lme."

PUBLICIDADE

11/12/2018 Ingmar Bergman em versão erudita

https://maringa.odiario.com/cultura/2018/11/ingmar-bergman-em-versao-erudita/2529525/ 2/2

Segundo o compositor brasileiro, o diálogo entre o cavalheiro e A Morte, em O Sétimo Selo, traz
questionamentos primordiais da humanidade. "Quem é você?", pergunta Antonius para a �gura
fantasmagórica à sua frente, que responde: "Sou a morte". Para MacDowell, é a enigmática frase do
personagem Hamlet de Shakespeare: "Ser ou não ser, eis a questão".

João MacDowell explica que a montagem que será apresentada no Brasil, apesar de mais completa que a
vista durante o Festival Bergman, em Estocolmo, na Suécia, no verão europeu este ano, ainda não terá
�gurinos e nem cenários.

"Estreamos uma versão compacta no festival, ao lado do Teatro Dramático Real (Dramaten) e o Museu de
Arte Moderna de Estocolmo No Brasil, teremos uma orquestração completa, o coro, os solistas e artistas
locais", diz ele, acrescentando que a versão completa irá estrear em 2019, em temporadas em países
como Suécia, Polônia, Alemanha e algumas cidades brasileiras.

Dos sete solistas que virão da Suécia, caberá à soprano Pauline Pfeifer o desa�o de representar o papel da
Morte, enquanto o barítono David Wijkman viverá o cavalheiro Antonius Block. A regência �cará a cargo do
maestro Edson Beltrani.

 

CLÁSSICO. Obras primas do cineasta sueco Ingmar Bergman ganham uma versão em ópera de autoria do
compositor, cantor e instrumentista João MacDowell. — DIVULGAÇÃO 

 

PARTICIPE E COMENTE
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A ópera faz parte do projeto Conexão Bergman, que junta cinema e ópera numa co-

produção cultural de excelência internacional e promove um expressivo intercâmbio

artístico reunindo profissionais do Brasil, Suécia e Estados Unidos. Vale lembrar, que ao

decorrer de 2018 se comemorou o centenário do diretor que produziu e dirigiu filmes

como Persona, O Sétimo Selo e Morangos Silvestres. 

Serviço: 

Local: Tatuí - Teatro Procópio Ferreira | Ihabela - Centro Cultural Baía dos Vermelho

Ingressos: Tatuí: Entrada franca | Ilhabela: Sem informações

Horário: Tatuí: 20h | Ilhabela: 20h

Data: Tatuí: 14 de novembro | Ihabela: 17 de novembro 

Para mais informações: conethics.net/osetimoselo/about/ingressos

É proibido o uso ou publicação deste conteúdo sem a devida autorização. Os infratores �carão sujeitos a
penas previstas por lei. OFuxico não envia mensagens de e-mail sobre promoções, notícias ou novidades.
2000 • 2018 ® OFuxico
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Algumas	Postagens	em	Redes	Sociais	

(Acessar	as	redes	para	acompanhar	todas	as	postagens)	

	

Entrevista:	Rádio	87.5	–	Ilhabela	FM						

Programa:	Papo	Reto	com	Cacá	Alberti	
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Página:	IBOC	–	Internacional	Brasilian	Opera	Company	

Rede:	Facebook																																																	Assunto:	Eventos	



																													 	

Revisão	e	Relatório	Mídia	Espontânea	Green	Point	Assessoria	Ltda.	 31	

Página:	IBOC	–	Internacional	Brasilian	Opera	Company	

Rede:	Facebook						

Assunto:	Diversos	
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Página:	IBOC	–	Internacional	Brasilian	Opera	Company	/	Rede	Cultural	Luter	King	

Rede:	Facebook	(Compartilhamentos)					

Assunto:	Apresentação	e	concerto	de	Ópera	“O	Sétimo	Selo”	–	Ilhabela	
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Página:	IBOC	–	Internacional	Brasilian	Opera	Company	

Rede:	Facebook	e	Youtube		

Assunto:	Postagem	Teaser	-	Ópera	“O	Sétimo	Selo”	–	Ilhabela	



																													 	

Revisão	e	Relatório	Mídia	Espontânea	Green	Point	Assessoria	Ltda.	 34	

Página:	Green	Point	Assessoria	Ltda.	

Rede:	Facebook																												Assunto:	Divulgação	-	Concerto	de	Ópera	“O	Sétimo	Selo”	e	Oficinas	
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Página:	Green	Point	Assessoria	Ltda.	

Rede:	Facebook																																																Assunto:	Divulgação	-	Concerto	de	Ópera	“O	Sétimo	Selo”		

 


