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H
omenagem e reconhecimento. Foram estas palavras 
que motivaram a musicóloga Ermelinda A. Paz a es-
crever a biografia do maestro Edino Krieger que 
será lançada neste sábado, às 19h, em Brusque, 
terra natal do compositor, produtor e crítico 

musical. A autora ressalta que há 12 anos já sonhava com 
a obra e após pesquisas, entrevistas com familiares e anos 
de espera o sonho se tornou realidade.

– Já sonhava com a obra desde 1995, porém sabia 
que ainda estava incompleta. Depois de muitos entra-
ves, a publicação foi possível. Edino é referência e con-
tribuiu muito para a música brasileira. Costumo dizer 
que existe uma produção musical antes e depois de 
Edino – ressalta a autora da biografia dividida em dois 
volumes.

Aos 84 anos, o músico é considerado um dos gran-
des nomes da música erudita. Nascido em Brusque em 
1928, Edino Krieger consolidou a carreira musical no 
Rio de Janeiro, com passagens pelos Estados Unidos e 
Inglaterra. A obra do crítico, produtor musical e 
compositor tem três grandes segmentos, ca-
da um dedicado a uma faceta do artista. 

Sobre história que viveu que foi contada 
nas páginas dos livros, Edino confirma ter 
ficado encantado com o resultado. Apesar de 
não conseguir ler, por conta de uma dificul-
dade visual, o músico fez questão que a mulher 
lesse para ele a própria história.

– A Ermelinda (autora da biografia) dedicou 
parte de uma vida para contar a minha vida. É um 
catálogo temático com depoimentos da minha mãe, ir-
mãos e amigos. Algumas pessoas até já se foram, mas fi-
cou o registro da minha história e da história da música. Um 

trabalho exemplar – afirma.
A autora e professora aposentada 

da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e Univer-
sidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UniRio), Ermelin-
da A. Paz, destaca que até 
hoje os alunos discutem 
em sala de aula as obras 
e críticas de Edino, pois 
tudo que ele produziu 
e publicou merece ser 
contado.

– Ele com certeza é 
uma pessoa ímpar. Como com-
positor, crítico e produtor, dei-
xou marcas profundas no meio musi-

cal brasileiro, trazendo importantes contribuições para o 
desenvolvimento da cultura, música e do músico brasileiro. 

As 548 páginas certamente não são o suficiente para contar a 
história de Edino– comenta Ermelinda.

O livro Edino Krieger: Crítico, Produtor Musical e Com-
positor será distribuído em todas as bibliotecas do Sesc e 

Centros de Estudo de Música, e já está disponível para do-
wnload no portal do Sesc (www.sesc.com.br/publicaco-

es/edinokrieger). 

Palavras musicais
Biografia do músico Edino Krieger será lançada em Brusque neste fim de semana

  Serviço

Lançamento biografia 
de Edino Krieger - No 
Teatro do Centro Em-
presarial e Cultural de 
Brusque (Rua Pedro 
Werner,180, Centro). 
Grátis. Sábado, 19h.

  + Lazer

Confira mais sobre 
o compositor, 
maestro e músico 
Edino Krieger no 
blog +Lazer  em 
santa.com.br/
maislazer.Caricatura de Edino Krieger

por Chico Caruso, 14/3/2008

Hora de garantir vaga
Femusc

Os músicos e estudantes de música de to-
dos os lugares do mundo podem se preparar 
para digitar o mesmo endereço na internet ho-
je, ao meio-dia: é a hora em que será aberto o 
espaço de envio para as inscrições do Festival 
de Música de Santa Catarina (Femusc) 2013. 
A oportunidade para 500 pessoas passarem 
duas semanas aperfeiçoando conhecimentos 
em Jaraguá do Sul em janeiro do ano que vem 
começa com as fichas de inscrição e vídeos 
que os futuros alunos enviarão nos próximos 
dias. É com elas que será efetuada a seleção 
de quem poderá se matricular a partir de 20 
de setembro, quando será divulgada a lista de 
escolhidos para as classes da oitava edição do 
festival.

As inscrições para concorrer a uma vaga 
para o Femusc ocorrem até 15 de setembro e 
só podem ser feitas pelo www.femusc.com.br. 
Segundo a organização, cerca de 1,3 mil inte-
ressados enviam inscrições.

Todos os alunos devem enviar um vídeo 
com a gravação do estudante tocando uma 
obra (ou trecho de obra) com o instrumento 
da aula que pretende participar, além da carta 
de recomendação de um professor (ou conta-
to de um professor que possa recomendá-lo) 
e seus dados pessoais. Os inscritos para o pro-
grama avançado (que contempla o Quarteto 
de Cordas, a regência orquestral e a regência 

de banda sinfônica) serão avaliados por uma 
banca de 20 professores para serem aceitos no 
festival. Eles representam o maior número de 
participantes do Femusc, com 289 vagas.

Programa inédito no Brasil dá 
oportunidade a jovens estudantes

Os alunos das classes de intermediário, que 
contam com 149 vagas, também devem mandar 
o material, mas a seleção é feita por ordem de 
envio das inscrições. O programa é inédito no 
Brasil, dando oportunidade a jovens estudantes 
que querem ir ao Femusc pela primeira vez. 

O 8º Femusc ocorrerá entre 20 de janeiro e 
2 de fevereiro, sediado na Sociedade Cultural 
Artística (Scar) e no campus da Universidade 
Católica de Santa Catarina. Além das classes, ele 
também oferece espetáculos de música erudita 
diariamente.  (Cláudia Morriesen)

Programa 
avançado 

contempla 
o Quarteto 
de Cordas 

do Femusc

MARCELO ODORIZZI/DIVULGAÇÃO

  Serviço

Femusc 2013 - Inscrições começam hoje, ao meio-dia, 
no site femusc.com.br, e vão até 15 de setembro. Cus-
tam R$ 450, que incluem a matrícula, alojamento, duas 
refeições, entrada nas apresentações e transporte entre 
alojamento-campus; as outras despesas são de respon-
sabilidade dos participantes. Os selecionados serão di-
vulgados em 20 de setembro.


