
 

CONEXÕES MUSICAIS 

Concerto em comemoração ao Dia do Trombonista 
Música instrumental 

Data: 28 de junho de 2022 – Terça-feira 

Horário: 20h 

Local: Conservatório UFMG – Av. Afonso Pena, 1534 – Centro BH/ MG 

Entrada franca 

Info: 3409-8300 

 

 

No dia primeiro de julho é comemorado o Dia do Trombonista, para celebrar a data o 

Coral de Trombones e Tubas da UFMG realiza concerto no dia 28 de junho, terça-feira 

às 20 horas, no Conservatório UFMG. Sob a regência do prof. Lincoln Andrade e 

coordenação do prof. Marcos Flávio, o repertório apresenta composições de Tom Jobim, 

Villa Lobos, Edu Lobo, Astor Piazzolla, Dominguinhos, entre outros. 

 

Desde 2001, o Coral de Trombones e Tubas desempenha papel decisivo na formação dos 

trombonistas e tubistas da Escola de Música da UFMG. Grupo de caráter extensivo, 

recebe alunos de outras instituições, ex-alunos e músicos de uma forma geral, já que é 

aberto a participações de alunos da classe de regência, percussão, além da classe de 

Trombone/Tuba.  

 

O grupo instrumental, de rara expressividade e sonoridade musical, atualmente vinculado 

ao programa de extensão Grandes Grupos Instrumentais da Escola de Música da UFMG, 

tem atuado com base nos fundamentos da extensão universitária, interferindo 

positivamente na formação e qualificação do aluno e no intercâmbio com a sociedade, 

proporcionando ao público música de alta qualidade artística.  

 

Repertório: 

 

Ballad and Fantasia - James Kazik 

Solista - Diego Ribeiro 

  

Eu sei que vou te amar - T.Jobim 

Solistas - Joelma Melo e Isaque Macedo 



 

  

Melodia Sentimental - Villa Lobos 

Solista - Leonardo Brasilino 

  

Beatriz - Edu Lobo 

Solistas - Igor Lima e Filipe Sabino 

  

Oblivion - A. Piazzolla 

Solista - Diego Ribeiro 

  

De volta para o Aconchego - Dominguinhos 

Solista - Gutierres Guimarães 

  

Kaleidoscope - Steven Verhelst 

Solista - Marcos Flávio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CONEXÕES MUSICAIS - Série de concertos com apresentações de artistas convidados de outras 

instituições e estados. 


