
Release Camerata Jovem do Rio de Janeiro 

A Camerata Jovem do Rio de Janeiro éconstituída por 17 jovens músicos cariocas, com 
idades entre 17 e 23 anos, todos oriundos do projeto Ação Social pela Música e 
moradores de diferentes comunidades do estado do Rio de Janeiro. Formada há 
apenas 4 anos, a Camerata já se apresentouemespaços consagrados da música 
clássica,no Brasil,como a Sala Cecilia Meireles, Cidade das Artes, Theatro Municipal, 
Rock in Rio, centros culturais, eao lado de grandes músicos como o pianista chinês 
Lang Lang e o violonista brasileiro Yamandú Costa.Os jovens músicos participaram 
também, com grande sucesso, do Festival Internacional de Música de Londrina e do 
Festival Internacional de Música de João Pessoa.  

Em 2017, eles fizeram sua primeira turnê para a Europa,realizando apresentaçõesna 
Alemanha e Holanda, em espaços renomados da música clássica internacional, como o 
Concertgebouw em Amsterdã. Em 2018,a Camerata Jovem foi novamente convidada 
para realizar concertos no exterior e desta vez na cidade de Nova Iorque, sendo o 
grande destaque a apresentação na sede da Organizações das Nações Unidas (ONU).  

Em agosto de 2019, a Camerata Jovem embarcou para sua segunda turnê europeia, 
realizando apresentações para grandes públicos, em cidades alemãs e suíças. No 
Tonhalle de Zurique, os jovens músicos cariocas foram convidados para tocar na 
celebração do centenário da ONG Save the Children, evento este onde eles foram 
agraciados com o prêmio Swiss Charity Award. Depois, os jovens seguiram para 
Genebra, onde se apresentaram no Palácio das Nações, na sede europeia da ONU.  Por 
fim, a Camerata ainda realizou outros concertos em Düsseldorf e na Embaixada do 
Brasil em Berlim. 

Ainda em 2019 se apresentaram no Festival Rio/Montreux ao lado do Violonista 
Yamandu Costa e com grande sucesso participaram do Rock In Rio no Palco Favela.  

O Grupo tem a direção músical do violinista Clovis Pereira Filho e a coordenação geral 
de Fiorella Solares.  


