Balanço2015

O Festival Ópera na Tela é uma mostra inédita, totalmente dedicada ao gênero da ópera, com
exibição do melhor das temporadas europeias recentes, realizadas em verdadeiros templos da
ópera, tornando acessível a atualidade lírica mundial ao público brasileiro.
Com o objetivo de proporcionar uma verdadeira experiência à plateia das montagens mais
grandiosas do gênero, o evento promoveu de 20 a 29 de novembro de 2015, sessões ao ar livre
no espetacular Parque Lage, no Rio de Janeiro, em estrutura especialmente montada com tenda
cristal, mobiliário, tela gigante e alta qualidade de som e imagem. Após esse lançamento, as 13
óperas são programadas em salas de cinemas de todo Brasil de dezembro de 2015 a junho de
2016, oferecendo uma verdadeira temporada operística.
A programação também compreendeu atividades de formação de público através de ações
educativas, e incentivo à profissionalização e intercâmbio com a realização de masterclass.
Dessa forma, o projeto visa promover um evento de prestígio, apresentando o que há de mais
sofisticado em cultura lírica, atendendo a uma demanda crescente do público brasileiro. E ao
mesmo tempo, incentivar a democratização dessa linguagem tão especial de encenação e música,
através de ferramentas digitais de projeção.

Agradecemos a todos os parceiros,
patrocinadores e apoiadores, que contribuíram
para a realização da edição 2015/2016 do
festival e para viabilizar suas próximas edições,
como um programa cultural anual.

Títulos
de ópera

A seleção da curadoria garantiu uma representação dos mais importantes teatros dedicados à ópera na
Europa, como a Ópera de Paris, Teatro Alla Scala de Milão, Teatro Real do Liceu de Madri, Teatro La Fenice
de Veneza, Ópera Estatal de Berlim, Grande Teatro do Liceu de Barcelona e Ópera de Lyon, e festivais
líricos como de Salzburg, Aix en Provence e Baden-Baden. O evento também apresentou uma produção
brasileira recente, “Os pescadores de pérolas”, de Bizet, dirigida pelo cineasta Fernando Meirelles no
Theatro da Paz de Belém.

PROGRAMAÇÃO
DO FESTIVAL

----------------------------------------------------------

AIDA
Teatro Alla Scala
de Milão

ALCESTE
Teatro Real
de Madri

O BARBEIRO
DE SEVILHA
Ópera de Paris

CARMEN
Ópera de Lyon

OS CAPULETO E OS
MONTÉQUIO
Teatro La Fenice
de Veneza

DON GIOVANNI
Festival de Salzburg

A FLAUTA MÁGICA
Festival de
Baden Baden

A NOIVA DO CZAR
Ópera Estatal
de Berlim

NORMA
Grande Teatro do Liceu
de Barcelona

OS PESCADORES
DE PÉROLAS
Theatro da Paz
de Belém

O RAPTO
NO HARÉM
Ópera de Paris

RIGOLETTO
Festival de Aix
en Provence

TOSCA
Ópera de Paris

Projeções
espetaculares
ao ar livre

De 20 a 29 de novembro foram realizadas projeções
de óperas ao ar livre no prestigioso Parque Lage, Rio
de Janeiro, em uma estrutura de tenda cristal, com
mobiliário especial, tela gigante e alta qualidade de som
e imagem, proporcionando ao público e convidados uma
verdadeira experiência de assistir às montagens mais
grandiosas de ópera.
Durante o periodo foi aferido o público de 2 mil pessoas.

Masterclass
de canto lírico
e Aula Aberta
O Festival Ópera na Tela investe no intercâmbio
cultural entre profissionais brasileiros e internacionais.
Nessa edição o convidado mais que especial foi
o técnico vocal francês Raphaël Sikorski, um dos
preparadores vocais mais importantes da Europa,
coach de Rolando Villazon e de Natalie Dessay.
A masterclass foi realizada no Conservatório
Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, de 23 a 27
de novembro, e contou com dez músicos em fase
de profissionalização, que foram selecionados
mediante avaliação de material.
No dia 27 foi realizada uma aula aberta ao público
sobre “A preparação do cantor lírico para audições”.

Noite de gala

Realizada em 27 de novembro para convidados VIP’s, classe artística, imprensa, empresários e formadores
de opinião, a Noite de Gala aconteceu na estrutura da tenda de projeções, onde foi realizada uma
cerimônia com o pronunciamento dos parceiros e exibição de uma seleção especial de árias. Após a
cerimônia foi oferecido um coquetel seguido de festa no palacete do Parque Lage.

Público na tenda de projeção.

Rafael Andrade, Raphaël Sikorski e Leonardo Neiva.

Palacete Parque Laje.

MC Jéssica Barbosa e Christian Boudier, diretor do Festival.

Philippe Trapp, Philippe Seigle, Mariangela Klein, Brice Roquefeuil, Roberta Vernaglia
e Patrick Mendes.

Público tenda de projeção.

MC Jéssica Barbosa e Christian Boudier, diretor do Festival.

Patrick Mendes, CE Accor Hotles América do Sul.

Brice Roquefeuil - Cônsul Geral da França no Rio de Janeiro; e Gilles Coccoli - CEO Frédérique Mendes e Patrick Mendes.

Equipe Accor Hotels - Roberta Vernaglia, Patrícia Andrade, Antonietta Varlese, Roberta

Edrenred Brasil

Guimarães e Alicia Perez

Camila Titinger, soprano.

Gilles Coccoli, CEO Edenred Brasil.

Frédérique Mendes; Patrick Mendes - CEO Accor Hotels América do Sul; Laurent Bili - Embaixador da França no Brasil.

Patrick Mendes - CEO Accor Hotels América do Sul; Emmanuelle Boudier - Diretora Executiva CCFB RJ; Gilles Coccoli - CEO
Edenred Brasil; Philippe Ormancey - Diretor Chez France.

Marcus Wagner, Gerente de Projetos e Eventos Oca Lage; Benoit Chaix - Vice-

Laurent Billi - Embaixador da França no Brasil.

presidente Air Star e Jean-Paul Lefèvre - Diretor Geral da Aliança Francesa no Brasil.

Lúcia Regina Prado e João Guilherme Ripper - Presidente da Fundação
Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

DJ Janot

Laurent Bili - Embaixador da França no Brasil; Ricardo Prado - Maestro e Conselheiro
Artístico do Festival; Christian Boudier - Diretor do Festival.

Fachada Parque Lage, Noite de Gala Festival Ópera na Tela.

Público Noite de Gala Festival Ópera na Tela.

Robert Klein, CEO da Voltalia do Brasil, e esposa.

Projeção na tenda.

Paulo Camargo - Assessor da Diretoria-Geral SESC Nacional

Palacete Parque Lage - Coquetel/Festa Festival Ópera na Tela.

Robert Klein - CEO da Voltalia d brasil.

Palacete Parque Lage - Coquetel/Festa Festival Ópera na Tela.

Palacete Parque Lage - Coquetel/Festa Festival Ópera na Tela.

Noite de gala

Durante a festa o público se emocionou com a grande surpresa da noite, os cantores brasileiros da ópera
“Os Pescadores de pérolas”, convidados especialmente pelo festival, cantaram 3 árias de Bizet levando o
público à grande emoção lírica! E elevando a vocação do Parque Lage, que foi moradia da grande soprano
italiana Gabriela Bezanzoni, esposa do Conde Henrique Lage, local de fundação do Sociedade do Teatro
Lírico Brasileiro, em 1936.
Diariamente antes de cada projeção o maestro Ricardo Prado, a convite do festival, realizou uma breve exposição
acerca do título em exibição para o público presente.

Encontro
cultural

No dia 28 de novembro foi realizado um Encontro
Cultural na forma de debate com as participações
dos convidados Denis Morlière (produtor audiovisual
de ópera e balé - França), maestro Ricardo Prado e os
cantores da ópera “Os pescadores de pérolas”, dirigida
por Fernando Meirelles, Camila Titinger, Fernando
Portari e Leonardo Neiva, com mediação de Christian
Boudier, diretor do Festival Ópera na Tela.
Após o debate foi realizada uma sessão gratuita da
ópera Carmen de Bizet, com direção de Olivier Py.

Sessões em
salas de cinema

Desde o lançamento do festival, inúmeras salas de cinema se demonstraram interessadas na adesão ao
programa cultural do Festival Ópera na Tela.
Portanto, de dezembro/2015 a junho/2016 serão inúmeras sessões em diferentes cidades e cinemas.
Até o momento foram confirmadas 21 cidades e 32 salas de cinema.
Agradecemos a todos circuito exibidor que investe na diversidade audiovisual brasileira!

Cinemas Parceiros
Aracajú

Florianópolis

Belém

João Pessoa

Porto Alegre

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Salvador

Santos

Maceió
São Luis

Maringá
São paulo

Brasília

Campinas

Petrópolis
Vassouras

Curitiba

*lista definida no momento de fechamento deste catálogo, outros cinemas poderão ser incluídos na programação,
consulte no site www.operanatela.com

Ação Educativa

O Festival Ópera na Tela busca, em sua vocação cultural, ampliar sua atuação
e trabalhar em diferentes frentes. Assim, promove um evento de prestígio,
com o que há de mais sofisticado em cultura lírica, em atenção a uma
demanda crescente do público brasileiro. E, ao mesmo tempo, incentiva a
democratização dessa linguagem tão especial de encenação e música por meio
de ferramentas digitais de projeção.
A ação educativa promovida graças às parcerias fundamentais da Rede Sesc
Nacional e da MultiRio permite, por um lado, ampliar exibições dos títulos
de ópera para 130 unidades nacionais da Rede Sesc, ancorada por material
educativo especialmente elaborado pelo Maestro Ricardo Prado com
supervisão pedagógica da equipe MultiRio. Por outro lado, uma microssérie
de seis episódios com conteúdo operístico, realizada pela equipe MultiRio
em parceria com o Festival Ópera na Tela, para ser disponibilizada para toda
rede municipal de 4.000 unidades escolares da cidade do Rio de Janeiro,
com capacitação para educadores trabalharem os materiais e temas de forma
transdisciplinar em sala de aula. O conteúdo dessa parceria será disponibilizado
nos canais de televisão aberta e fechada, Web Tv e canais do festival, a partir de
março de 2016.
Dessa forma, O Festival Ópera na Tela acredita contribuir de maneira
significativa para a ampliação de repertórios culturais de crianças
e jovens brasileiros,

Ricardo Prado - Maestro e Conselheiro
Artístico do Festival Ópera na Tela

Destaques
da imprensa
O Festival Ópera na Tela e seus parceiros foram alvo de grande
destaque em diversificadas mídias de grande circulação e
veículos especializados.
Valoração de mídia de
R$ 1.117.094,89.
Impacto de público mídia
impressa 556.335 e web
560.759.

A execução de um plano de comunicação estratégico aliado ao
ineditismo do projeto, garantiram um ótimo relacionamento
com a imprensa, somado às ações promocionais pontuais, além
da significativa mídia espontânea que o projeto oportunizou
devido à sua originalidade, local de realização e tema.

O Globo – Zona Sul– 19/11

O Globo - 28/11

Rio Show/ O Globo – 04/12
Fonte: Agência Clipping Service Período de apuração 12/11 a 10/12/2015.

Revista Preview – novembro

Destaques
da imprensa
impressos

Revista Época - 23/11

O Globo – Segundo Caderno– 26/11
Destak – 23/11

Revista da Cultura – novembro

O Globo – Segundo Caderno – 25/11
O Fluminense – 26/11

O Globo – Rio Show - 20/11

O Globo – Segundo Caderno – 22/11
Fonte: Agência Clipping Service Período de apuração 12/11 a 10/12/2015.

Destaques
da imprensa
web

Uol - 23/11

Catraca livre - 17/11

G1 - 20/11

Filme B – 05/11

Concerto on line – 19/11

Portal Concertino – 19/11

Movimento.com – 15/11

Glamurama - 29/11

Fonte: Agência Clipping Service Período de apuração 12/11 a 10/12/2015.

Glamurama 28/11

Destaques
da imprensa
TV

Bom Dia Rio/TV Globo - 20/11

Jornal GloboNews - 27/11

SBT RIO - 20/11
Fonte: Agência Clipping Service Período de apuração 12/11 a 10/12/2015.

Publicidade

O evento reúne inúmeros parceiros de mídias, fundamentais para garantir sua divulgação e difusão da
imagem do Festival nos principais canais de comunicação
A valoração de mídias parceiras é de aproximadamente R$600.558,00 em publicidade e mídia, garantindo
a capilaridade do Festival.

Edição no 876 - novembro

Edição no 100 - novembro

Edição no 207 - novembro

1 anúncio página simples

1 anúncio página simples

1 anúncio página simples

Edição no 100 - novembro

Edição - novembro

1 anúncio 1/4 de página vertical

1 anúncio página simples

Edição no
83 - novembro
1 anúncio página simples

Inserção de banner selo no site de 10/11 a 10/12

1 anúncio caderno Rioshow

125 inserções de spot 30
segundos de 10/11 a 29/11
15 dias de inserção em novembro de peças skin e retângulo na página online Rioshow

Inserção de full banner de 1/11 a 15/01/16

60 inserções da vinheta de 60
segundos de 15/11 a 29/11

Inserção de banner 1300x480px na home do site de
10/11 a 10/01/16

10 inserções de anúncio em busdoor de
09/11 a 29/11

Website

Site
16.612 visualizações
por página
4.601 visitantes
Período de referência
Novembro/2015

Redes sociais

Facebook
Total de curtidas - 1.351
Pico de alcance total - 5.908
Período de referência
Novembro/2015

Material
Impresso

Cartazes

300

Banners

30

Convites

1.000

Cortesias

4.000

Programas 40.000
Catálogos 5.000

Anúncios
parceiros

Páginas exclusivas com os anúncios dos parceiros, veiculados no catálogo oficial do evento, com tiragem de
5.000 exemplares.
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VOYAGES

Depois de facilitar o acesso de milhares de trabalhadores a uma refeição de qualidade,
nós, da Ticket®, através do Ticket Cultura® apoiamos e incentivamos o acesso à cultura e
ao conhecimento. Uma das ações que concretiza esse ideal é a Semana Ticket Cultura®,
que desde 2007 já atingiu 1,3 milhão de pessoas oferecendo shows, circo, programação
infantil, teatro, cinema e muito mais.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DESCUBRA NOSSOS ENDEREÇOS MAGNÍFICOS NA AMÉRICA DO SUL
A REDE SOFITEL CRIA EXCLUSIVOS HOTÉIS E RESORTS DE LUXO NOS DESTINOS MAIS ATRAENTES DO MUNDO.
RIO DE JANEIRO, MONTEVIDÉU, BUENOS AIRES, PARIS, NOVA IORQUE E SIDNEY... DESCUBRA TODOS OS NOSSOS
MAGNÍFICOS ENDEREÇOS EM MAIS DE 40 PAÍSES VISITANDO WWW.SOFITEL.COM

www.ticket.com.br
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FAÇA DIFERENTE. FAÇA FRANCÊS.
PRODUTORA DE ENERGIA LIMPA
PRODUTORA INDEPENDENTE DE ENERGIA RENOVÁVEL
C

POR QUE FAZER
FRANCÊS?
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WELCOME

MY

CY

• É o idioma oficial da Carta Olímpica.
• É falado em 56 países.

CMY

ACCORHOTELS É UM GRUPO UNIDO POR UMA PAIXÃO COMUM PELA

K

• É o segundo idioma oficializado pelo MEC para o
programa Ciência sem Fronteiras.

HOSPITALIDADE E IMPULSIONADO POR UMA PROMESSA DE FAZER TODOS
FEEL WELCOME. MAIS DE 180.000 HOMENS E MULHERES EM 3.800 HOTÉIS
CUIDAM DE MILHARES DE HÓSPEDES TODOS OS DIAS EM 92 PAÍSES.

Siga a AccorHotels:
twitter.com/accorhotelsgroup | accorhotels-group.com
Reserve:
accorhotels.com

AnuncioOpera_4.pdf
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Fornece para

730 mil
famílias

Potência de

364 MW
em operação

Evita mais de

200 mil T
de CO2

• Facilita o acesso a carreiras na educação,
diplomacia, pesquisa e turismo.
• É um diferencial no mercado de trabalho.
• É o idioma da arte, da gastronomia, da moda e
do amor.
• É a segunda língua mais usada na internet.
• É um dos idiomas obrigatórios para ingresso na
carreira diplomática.

12:09:54

Das árias operísticas
às equações matemáticas
A ópera é a união de linguagens artísticas.
C
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A MultiRio, há mais de duas décadas,
realiza produções educativas e culturais,
em diversos formatos e para diferentes
mídias. Assim, amplia o olhar e a forma
de interagir com o mundo.
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Bons espetáculos merecem ser
apreciados por todos!

K

www.chezfrance.com.br

POR QUE FAZER
NA ALIANÇA FRANCESA?
• É a única instituição autorizada pelo governo
francês a aplicar exames internacionais de
proficiência em língua francesa.
• Integra a maior ONG de difusão cultural do
planeta, além de organizar diversos eventos
gratuitos no país.
• Possui filiais com uma estrutura completa
e moderna, que inclui quadros interativos,
espaços multimídia e grande acervo francófono
para consulta e empréstimos.
• É referência há mais de 130 anos no ensino do
idioma francês no Brasil.

Difusão de
vinhetas

Vinheta promocional do Festival Ópera
na Tela (60”)
Campanha publicitária no Canal Arte 1
60 inserções - Período de 15/11 a 29/11
Vinhetas dos patrocinadores (10 a 30”)
10 Inserções durante as sessões do
Festival no Parque Lage e em todas as
sessões realizadas em salas de cinema.

Parceiros

Patrocínio Master

Co-patrocínio

Patrocínio

Apoio cultural

Apoio

Apoio

Apoio institucional

Gestão CFB/EAV

Promoção
GUIA MENSAL DE MÚSICA CLÁSSICA

Realização

www.operanatela.com

