
MINISTÉRIO DO TURISMO, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,
E FUNDAÇÃO OSESP APRESENTAM

FUNDAÇÃO OSESP

PRESIDENTE DE HONRA
FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE
PEDRO PULLEN PARENTE

VICE-PRESIDENTE
STEFANO BRIDELLI

CONSELHEIROS
ANA CARLA ABRÃO
CÉLIA PARNES
ENEIDA MONACO
HELIO MATTAR
JAYME GARFINKEL
LUIZ LARA 
MARCELO KAYATH
MARIO ENGLER
MÔNICA WALDVOGEL
PAULO CEZAR ARAGÃO
PÉRSIO ARIDA
SERGIO SUCHODOLSKI
TATYANA VASCONCELOS 

ARAUJO DE FREITAS

DIRETOR EXECUTIVO
MARCELO LOPES

DIRETOR ARTÍSTICO
ARTHUR NESTROVSKI

SUPERINTENDENTE
FAUSTO A. MARCUCCI ARRUDA

B
E

E
T

H
O

V
E

N
 2

5
O

FEV  11
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CORO DA OSESP

TRANSMISSÃO AO VIVO

CORO DA OSESP

—

Criado em 1994 e reconhecido hoje como referência em música vocal no Brasil, o 

grupo aborda diferentes períodos e estilos, com ênfase nos séculos xx e xxi e na 

obra de compositores brasileiros. Gravou CDs pelo Selo Osesp Digital, Biscoito 

Fino e Naxos. Entre 1995 e 2015, teve Naomi Munakata como Coordenadora 

e Regente. De 2017 a 2019, a italiana Valentina Peleggi assumiu a regência do 

Coro, tendo William Coelho como Maestro Preparador — cargo no qual ele 

continua na Temporada 2020-2021. Em 2020, o Coro se apresentou no Fórum 

Econômico Mundial, em Davos (Suíça), sob regência de Marin Alsop, Regente de 

Honra da Osesp. 

WILLIAM COELHO

—

Regente Preparador do Coro da Osesp, é doutorando em Musicologia e bacharel 

em Regência pela USP. Foi professor de Regência na Universidade Federal 

de Juiz de Fora e é professor de Canto Coral na UNESP, de Regência na pós-

graduação da Faculdade Paulista de Artes e professor convidado da Academia 

da Osesp. É Regente Titular da Eos Música Antiga USP e regente convidado das 

Orquestras Sinfônicas da USP e de Piracicaba. Foi finalista do Prêmio Jovem 

Talento 2019 da Revista Concerto e em 2020 regeu o Coro da Osesp no Fórum 

Econômico Mundial em Davos na Suíça.

osesp.art.br
salasaopaulo.art.br
fundacao-osesp.art.br
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/osesp_

Secretaria de
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REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO MASTER PATROCÍNIO APOIO

11.2 quinta 19H CONCERTOS GRATUITOS

CORO DA OSESP
WILLIAM COELHO regente

EDWARD ELGAR [1857-1934]
Lux Aeterna [arranjo de john cameron para nimrod]
4 MIN

EDVARD GRIEG [1843-1907]
Ave Maris Stella
4 MIN

OLA GJEILO [1978]
Northern Lights [2008]
4 MIN

BENJAMIN BRITTEN [1913-1976]
Five Flower Songs, Op. 47 [1950]
 TO DAFFODILS 
 THE SUCCESSION OF THE FOUR SWEET MONTHS 
 THE EVENING PRIMROSE 
 BALLAD OF GREEN BROOM
11 MIN

EDWARD ELGAR [1857-1934]
Lux Aeterna  4 MIN
 [ARRANJO DE JOHN CAMERON
 PARA NIMROD]

Lux aeterna luceat
   eis, Domine:
cum Sanctis tuis in aeternum
quia pius es.

Requiem aeternam 
dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Que a luz eterna os ilumine,
   ó Senhor,
eternamente entre teus santos,
pois tu és misericordioso.

Concede-lhes o descanso 
eterno, ó Senhor,
e que a luz perpétua os ilumine.

EDVARD GRIEG [1843-1907]
Ave Maris Stella 4 MIN

Ave, maris stella,
Dei mater alma,
Atque semper virgo,
Felix coeli porta.

Solve vincula reis:
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

Vitam praesta puram,
Iter para tuum,
Ut, videntes Iesum,
Semper collaetemur. 

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui sancto;
Tribus honor unus.

Salve, estrela do mar,
mãe de Deus,
sempre virgem,
feliz porta do céu.

Abre as prisões dos réus
traz a luz aos cegos,
cura as nossas doenças,
roga por nós.

Dá-nos vida pura,
leva-nos por um bom caminho,
para que, vendo Jesus,
gozemos de eterna felicidade.

Veneremos o Pai,
o Filho e o Espírito Santo.
Louvemos para sempre
a Santíssima Trindade.

OLA GJEILO [1978]
Northern Lights 4 MIN

Pulchra es, amica mea,
suavis et decora
   filia Jerusalem,
pulchra es, amica mea,
suavis et decora sicut Jerusalem,
terribilis ut castrorum 
acies ordinata.

Averte oculos tuos a me,
quia ipsi me avolare fecerunt,
amica mea.

Pulchra es.

Formosa és, amada minha,
doce e elegante
   filha de Jerusalém,
formosa és, amada minha,
doce e elegante como Jerusalém,
venerável como um exército 
alinhado. [Formosa és]

Desvia teus olhos de mim,
porque eles me fazem voar,
amada minha.

Formosa és

Tradução de William Coelho

Tradução de William Coelho

Tradução de Bianca Fanelli Morganti

BENJAMIN BRITTEN [1913-1976]
Five Flower Songs [1950] 11 MIN

1. To Daffodils
by Robert Herrick [1591-1674]

Fair daffodils, we weep to see
You haste away so soon;
As yet the early-rising sun
Has not attain'd his noon.
Stay, stay,
Until the hasting day
Has run
But to [the] evensong,
And, having pray'd
   together, we
Will go with you along.

We have short time to
   stay, as you,
(Fair daffodils)
We have as short a spring;
As quick a growth to
   meet decay,
As you, or anything.
(You haste away)
We die,
As your hours [do],
   and dry
Away,
(Fair daffodils)
Like to the summer's rain,
Or as the pearls of
   morning's dew,
(Stay Daffodils)
Ne'er to be found again.

Para os Narcisos

Belo narciso, nós choramos
Ao ver você tão cedo ir;
Mesmo sem que o sol nascente
Venha seu ápice atingir.
Fica, fica,
O fim do curto dia indica
Seu poente.
Espera entoarmos a canção
E, após o momento em que
   juntos oramos,
Nós iremos com você então.

Temos pouco tempo
   para ficar, assim como você,
(Belo narciso)
Temos tão breve primavera;
Tão veloz florescer para
   então morrer,
Como você ou qualquer hera.
(Ao ver você tão cedo ir)
Nós morremos,
Como morrem suas horas,
   e fenecemos
Até perecer,
(Belo narciso)
Como a chuva de verão,
Ou como as pérolas do
   orvalho que você vê,
(Fica, narciso)
E que não mais serão.

2. The Succession of the
   Four Sweet Months
by Robert Herrick [1591-1674]

First, April, she with mellow showers
Opens the way for
   early flowers,

Then after her comes smiling May
In a more rich and
   sweet array,

Next enters June and brings us more
Gems than those two that
   went before,

Then lastly July
   comes and she
More wealth brings in than all
   those three.

 (First April... Then after May...
 Next enters June...
   Then lastly July...)

A Sucessão dos Quatro
   Doces Meses

Primeiro, Abril, com chuvas suaves,
Abre as portas às primeiras
   flores com suas chaves;

Então, depois dele, Maio sorrindo
Num arranjo mais rico
   e doce vem vindo;

Em seguida entra Junho e nos traz
Mais joias que os dois
    que vieram atrás;

Então finalmente Julho vem
   e em sua vez
Mais riqueza traz do que
   todos aqueles três.

(Primeiro, Abril... E depois Maio...
Logo entra Junho...
   Então finalmente Julho...)

3. Marsh Flowers
by George Crabbe [1754-1832]

Here the strong mallow strikes
   her slimy root,
Here the dull night-shade hangs
   her deadly fruit.

On hills of dust the henbane's
   faded green,
And pencill'd flower of sickly
   scent is seen.

Here on its wiry stem, in rigid bloom,
Grows the salt lavender that
   lacks perfume.

At the wall's base the fiery
   nettle springs,
With fruit globose and fierce
   with poison'd stings.

In every chink delights the
    fern to grow,
With glossy leaf and tawny
   bloom below:

The few dull flowers that o'er
   the place are spread
Partake the nature of
   their fenny bed;

These, with our sea-weeds,
   rolling up and down,
Form the contracted
   Flora of our town.

Flores do Pântano

Aqui, a forte malva ataca com
   suas raízes viscosas,
Aqui, a sombria erva-moura 
pende suas frutas perigosas.

Nas colinas de poeira, o meimendro
   está desbotado,
E o enjoativo odor da estilosante
   é notado.

Aqui em sua haste dura, em rígida flor,
Cresce a lavanda salgada que
   não tem odor.

Na base da parede brotam as
   urtigas ardentes,
Com frutos esféricos e ferozes
   de venenosos dentes.

Em cada fresta deleita-se
    samambaia a crescer,
E abaixo de cada folha brilhante
    um fulvo florescer:

As poucas flores sombrias
   que sobre o local se empilham
Da natureza de sua cama
    pantanosa compartilham;

Estas, junto a nossas algas,
    que sobem e descem,
Formam o reino de plantas
    que aqui crescem.

4. The Evening Primrose
by John Clare [1793-1864]

When once the sun sinks in the west,
And dew-drops pearl
   the Evening's breast;

Almost as pale as
   moonbeams are,
Or its companionable star,

The Evening Primrose opes anew
Its delicate blossoms
   to the dew;

And hermit-like, shunning
   the light,
Wastes its fair bloom
   upon the Night;

Who, blindfold to its
   fond caresses,
Knows not the beauty he possesses.

Thus it blooms on while
   Night is by;
When Day looks out with
   open eye,

'Bashed at the gaze it
   cannot shun,
It faints, and withers,
   and is gone.

4. A Prímula-da-Tarde

Quando então o sol no oeste cai,
E gotas de orvalho perolam
   o seio da tarde que se vai,

Quase tão pálida quanto
   os raios da lua,
Ou a estrela, companheira sua,

A Prímula-da-Tarde abre outra vez
Suas delicadas flores ao
   orvalho em sua tez;

E como um eremita, evitando
   o clarão,
Desperdiça sua bela flor
   na escuridão;

Quem de olhos vendados a seus
   carinhosos afagos permanece
A beleza que ela possui desconhece.

Assim, ela floresce enquanto
   a noite passa;
E quando o dia, de olho bem
    aberto a abraça,

Golpeada pelo olhar que
   não pode evitar,
Ela desmaia, empalidece para
   não mais voltar.

5. The Ballad of Green Broom
by Anonymous

There was an old man lived
   out in the wood,
And his trade was a-cutting
   of broom, green broom,
He had but one son without
   thought without good
Who lay in his bed till 't was
   noon, bright noon.

The old man awoke one
   morning and spoke,
He swore he would fire the room,
   that room,
If his John would not rise and
   open his eyes,
And away to the wood to cut
   broom, green broom.

So Johnny arose and slipp'd
   on his clothes
And away to the wood to
   cut broom, green broom,
He sharpen'd his knives,
   and for once he contrives
To cut a great bundle of broom,
   green broom.
(Cutting green broom)

When Johnny pass'd under
   a Lady's fine house,
Pass'd under a Lady's
   fine room, fine room,
She call'd to her maid:
   "Go fetch me," she said,
"Go fetch me the boy that
   sells broom, green broom!"

When Johnny came into the
   Lady's fine house,
And stood in the Lady's
   fine room, fine room,
"Young Johnny" she said,
   "Will you give up your trade
And marry a lady in bloom,
   full bloom?"

Johnny gave his consent, and to
   church they both went,
And he wedded the Lady 
   in bloom, full bloom;
At market and fair, all
   folks do declare,
There's none like the Boy that
   sold broom, green broom.

5. Balada da Vassoura Verde

Havia um velho que vivia
   na floresta isolado,
E seu ofício era o corte
   de vassoura, verde vassoura,
Ele tinha apenas um filho
   malandro e desmiolado
Que ficava em sua cama até
   meio-dia, com o sol que doura.

O velho acordou numa
   manhã e falou:
Que ele incendearia o quarto
   – ele agoura e agoura –
Se seu João não se levantasse
   e os olhos desatasse,
E fosse à floresta para cortar
   vassoura, verde vassoura.

Então Joãozinho se levantou
   e suas roupas trajou
E foi à floresta para cortar
   vassoura, verde vassoura,
Suas facas ele afiou, e ao
   menos uma vez ele chegou
A cortar um grande feixe de
   vassoura, verde vassoura.
(Cortando vassoura verde)

Quando Joãozinho passou
   pela bela casa de uma dama,
Passou pelo belo quarto
   da dama loura,
À sua empregada ela falou:
   "Vá buscar-me", ela gritou,
"Vá buscar-me o menino que
   vende vassoura, verde vassoura!"

Quando Joãozinho entrou na
   bela casa da dama,
E estava no fino quarto da dama,
   dama loura
Ela disse "Jovem João, você
   deixaria seu ganha-pão
para casar com uma dama em flor
   duradoura, em flor duradoura?"

Joãozinho deu seu consentimento
   e foram à igreja pro casamento,
E ele se casou com a dama
   em flor, em flor duradoura;
No mercado e na feira, o povo
   declara a quem queira:
“Não há alguém como o menino que
   vendia vassoura, verde vassoura.”
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