Ficha Nº: 11

INVENTÁRIO - BENS IMATERIAIS
Categoria: Atração Cultural
Município: Novo Hamburgo
Denominação: Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH)
Tipo:

Celebração

Lugar

x

Forma de Expressão

Modo de Fazer

Proteção existente:
Latitude:

Longitude:

Entidade representativa (se tiver associação):
Descrição:
A história da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo – OSNH – começou em 1952, quando foi
criada a Banda Municipal. Essa Banda teve como primeiro maestro o competente músico
instrumentista Arlindo Ruggeri e era formada por funcionários municipais. Depois de sucessivas
apresentações bem sucedidas, a Banda Municipal tornou-se rapidamente popular no município e
em cidades vizinhas.
Porém, passados mais de quarenta anos, a Banda Municipal precisava de uma reestruturação.
Assim, no ano de 1998, com o objetivo de melhorar a sua qualificação, renovou seu elenco,
permitindo a inclusão de profissionais de altíssimo nível. Seu Estatuto modificado, criando-se
assim a Associação dos Profissionais das Artes e Afins _ APRATA, uma sociedade civil que passou a
administrar a Banda.
Com a inclusão de novos músicos e o acréscimo de instrumentos musicais de ouros timbres, mais
adequados e tecnicamente superiores, a Banda ampliada tornou-se Orquestra. Neste novo
patamar evidenciou-se o aprimoramento e requinte musical, a qualificação de seus músicos e de
seu repertório, incluindo inúmeras sinfonias, de modernas a clássicas porém, sempre populares.
Tudo isso foi possível, em grande parte, com o novo perfil advindo da autonomia com a qual a
APRATA credenciou o grupo de instrumentistas e sua eficiente administração.
A partir do ano de 2006, o nome da Orquestra passou a ser “Orquestra de Sopros de Novo
Hamburgo”, buscando evidenciar a identificação da mesma com a comunidade onde teve origem.
E a gratidão a tantos cidadãos de todas as classes e setores, que desde o início participaram de
sua história.
Reconhecida atualmente, dentro e fora do Estado, resultado de inúmeras apresentações, tanto
em concertos solo, como em espetáculos com participações das mais variadas, como Renato
Borgueti, Tango’s Show, Desvio de Conduta e tantas outras, a OSNH, lança seu olhar para o
futuro, segura de sua proposta de popularizar, integrar e fomentar a cultura da musica
instrumental com a sociedade regional e as demais. Levar a todas as faixas etárias, a todas as
classes sociais, a todos os seguimentos culturais, a riqueza da musicalidade eclética de nosso pais
e além dele.

Comercialização do produto
Local:
Horário de funcionamento:
Site: www.osnh.com.br
Rede social: https://www.facebook.com/Osnh-Orquestra-de-Sopros
Contato: Ramon Stein

Telefone: (51) 3593-2013 Email: diretorartistico@osnh.com.br

Contato: Maximiliano Soares Telefone: (51) 3593-2013 Email: diretorexecutivo@osnh.com.br
Foto(s):

