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Rio de Janeiro será o centro de atenção do mundo com a Copa do 
Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, ambos 
acontecendo nesta cidade. Cercada por belezas naturais que fazem 
do Rio uma das cidades mais lindas do mundo, e tendo o Cristo 
Redentor como uma das suas grandes maravilhas, a cidade se 
tornou numa jóia da arquitetura mundial. Neste ambiente, 
pela sétima vez, o RioHarpFestival vai acontecer, fazendo do Brasil 
e sobretudo do Rio de Janeiro um dos roteiros mais lindos para um 
festival de harpa. 

O RioHarpFestival-Musica no Museu vem sendo realizado desde 
2006, sempre no mês de maio, dentro do Música no Museu, 
oferecendo concertos diários de harpa em diversos espaços 
culturais da cidade. Desde a sua primeira versão, trouxe nomes 
expressivos da cena internacional da harpa combinado com os 



brasileiros mais renomados nos seus  quase 200 concertos e a 
cada ano 30 até 35 harpistas representando 25 a 30 países. Entre 
eles, nomes da maior expressão como Marielle Nordman, Jana 
Bouskova, Rita Costanzi, Maria Rosa Calvo-Manzano, Isabelle 
Perrin, Florence Sitruk, Marie Palatine, Elizabeth Remy, Maria Luisa 
Rayan-Forero, Andrew Lawrence King, Natalie Chatelain, Kumiko 
Inoue, Kaori Otake, Gwyneth Wentink, Mario Falcao, Ernestine 
Stoop, Benjamin Creighton, Athy, Elena Zaniboni, Angela 
Madjarova, Anna Verkholantseva, Manal Mohei Eldin, etc. que 
esperamos retornar. 

A harpa, o instrumento mais antigo do mundo, foi conhecida no 
Brasil através do nosso RioHarpFestival que atrai milhares de 
pessoas por ano, e além disso sempre teve uma grande 
repercussão na mídia. 

Realizaremos 80 concertos durante o mês de maio 2012 nos 
espaços mais importantes e representativos do Rio de Janeiro, com 
30 harpistas de 22 países, já confirmados  além dos mais 
importantes brasileiros. 

Desta forma convidamos a participar do Festival, na sua 
concordância, que nos envie, imediatamente, curriculum (até 8 
linhas), foto em alta resolução e programa.  

As manifestações de interesse serão aguardadas até o dia 02 de 
abril 2012. 

OBJETIVOS: 

Dar continuidade aos programas de maio de Música no 
Museu que dedica o mês às harpas. Nas suas versões 
anteriores, I, II, III, IV, V e VI Festival Internacional de 
Harpas do Rio de Janeiro (RioHarpFestival), sempre 
registrou amplo sucesso de critica, mídia e público. Com a 
participação de harpistas brasileiros e estrangeiros estes 
inicialmente sete em sua primeira versão e na continuidade 
sempre se ampliando chegando na IV RioHarpFestival em 



2009 a 33 harpistas representando 25 países além dos 
mais expressivos brasileiros e, assim, dando-lhe grande 
repercussão internacional. A partir deste sucesso continuo , 
o RioHarpFestival inseriu-se no circuito mundial de harpas, 
até então privilégio cidades da Austrália, Canadá, França, 
Inglaterra, USA, Japão, Holanda, entre outros países. 

Paralelamente, o projeto propõe-se a utilização mais 
abrangente e consistente dos espaços dos museus, igrejas, 
palácios e centros culturais para espetáculos musicais, 
trazendo um ganho expressivo a sua própria densidade, 
integrado a já vitoriosa série "Música no Museu", de música 
clássica. Serão realizados concertos diários no mês de 
maio, preferencialmente no horário escolar de forma a que 
propicie o acesso de alunos de escolas e universidades ao 
evento e que possam, posteriormente, visitar as exposições 
dos museus. E, assim, teremos a ocupação dos inúmeros 
espaços culturais da cidade.  

O projeto também privilegiará músicos e grupos brasileiros 
ainda que esteja aberto à participação de harpistas 
internacionais através de intercâmbio com Embaixadas e 
Consulados e que tenham a possibilidade de trazê-los para 
se apresentar no Brasil. 


