Guarani FM homenageia compositores clássicos
Um Toque de Clássico transmite obras de Felix Mendelssohn, Cláudio Santoro,
George Friedrich Haendel, entre outros grandes músicos

A Guarani FM estreia nesta terça-feira, 10, uma série de especiais no programa Um Toque de
Clássico. A ideia é aproveitar algumas datas comemorativas para homenagear grandes nomes da
música clássica. O primeiro especial é uma coletânea da produção do compositor alemão Felix
Mendelssohn, que em fevereiro completaria 200 anos de nascimento. De terça a sexta-feira, 10 a 13,
serão apresentadas as obras que mais se destacaram na vida do compositor.
Em março, é a vez do compositor e maestro brasileiro Cláudio Santoro. No dia 27, data que marca os
20 anos de seu falecimento, a Guarani destaca seu respeitável repertório sinfônico. O homenageado
de abril é o compositor mundialmente cultuado George Friedrich Haendel, pelos 250 anos de sua
morte. A Semana Haendel será apresentada de 13 a 17 de abril. O compositor austríaco Joseph
Haydn também ganhará uma semana especial em maio, quando se completam os 200 anos de sua
morte. A Semana Haydn será veiculada de 25 a 29 de maio. Em novembro, é hora de homenagear
Heitor Villa-Lobos, que no dia 14 de novembro completa 50 anos de morte. O especial Villa-Lobos irá
ao ar de 10 a 13 de novembro.
A seleção musical de todos os especiais é do maestro Otávio Serpa, que também preparou notas e
curiosidades sobre os compositores. A programação completa dos especiais do Um Toque de
Clássico estão disponíveis no site da Guarani FM (www.guarani.com.br), onde os ouvintes de
qualquer lugar do mundo também podem acompanhar o programa na hora em que estiver no ar. O
programa Um Toque de Clássico, há 23 anos com a atração de maior audiência da rádio, vai ao ar de
segunda a sexta-feira, às 12h, na Guarani FM (96,5).

