
Teatro-Escola Basileu França - Goiânia  (GO) 
20h | 04 de Julho - 2019 

Igreja de São Francisco de Chagas - Taubaté (SP) 
19h30 | 05 de julho - 2019 

Praça do Capivari - Campos do Jordão (SP) 
11h | 06 de julho -  2019 

ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE GOIÁS

 V Turnê Nacional2019
Todos temos nossa “estrutura” formada por um 
compilado de experiências. No meu caso, cantar 
na noite, na igreja, dançar, tocar e interpretar me 
trouxeram experiências ímpares que me 
acrescentaram enquanto artista. Foi um processo 
longo (tendo em vista que tive uma criação 
religiosa e bastante rigorosa). 

Depois de “comer da maçã proibida”, vivenciar 
tanta coisa e reetir com tantas crises, eu abri 
mão das coisas que pudessem me “travar” e me 
tornei leal à diversidade que eu defendo e 
acredito.

O universo erudito carrega um tradicionalismo 
muito forte. Espectador ou músico, a minha 
proposta não é aprovada por todos, mas, 
pretendo continuar el à minha essência e ao 
púb l i co  que  me recebe  sempre  mui to 
calorosamente. Anal, é isso que move o artista 
no m das contas.
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“Ter coragem e ser gentil”.
Um dos lemas que elegi pra minha vida!

Washington Oliveira



Iniciou seus estudos com aulas particulares com o prof Jony Prado e, 
posteriormente, atuou como professor e percussionista em diversas 
instituições do estado de São Paulo.

Estudou regência coral na ETEC Jacinto Ferreira de Sá e Percussão sinfônica 
no Conservatório Dramático e Música Carlos de Campos em Tatuí-SP, onde 
foi orientado pelo prof Luís Marcos Caldana.

Atuou como bolsista do conservatório e participou de diversos eventos da 
instituição. Ganhou o prêmio de segundo lugar no concurso interno de 
música de câmara com o quarteto “PercusSãoQuatro”, e participou do 
circuito cultural do SESC com o grupo “Junção Low”.

Participou de festivais como “Festival Internacional do SESC de música”, 
“Festival de Música de Ourinhos”, “Festival Música em Trancoso”, “I e II 
Congresso Brasileiro de Percussão”, “Festival Internacional de Música da 
Escola de Música e artes cênicas”, “Simpósio de Musicologia da Escola de 
Música e Artes Cênicas”.

Washington fez masterclasses com diversos nomes importantes do cenário 
percussivo, dentre eles: Clarissa Severo Borba, Douglas Gutjar, Emmanuel 
Sejourné, Sylvie Reynaert, Ricardo Riguini, Elizabeth Del Grande, Vinicius 
Barros, Ted Piltzecker, Eduardo Gianesella e Eduardo Leandro.

Atualmente, Washington estuda na Universidade Federal de Goiás, 
orientado pelo prof Fábio Oliveira, trabalha com grupos como: Orquestra 
Sinfônica de Goiânia, Orquestra Filarmonica de Góias, Orquestra Jovem de 
Goiás, Orquestra Jovem Pedro Ludovico Teixeira, Orquestra Jovem Joaquim 
Jaime, Banda Juvenil de Goiânia, Banda sinfônica jovem do Estado de 
Goiás, Coro Sinfônico de Goiânia, Coro Juvenil de Goiás e com eles tem 
feito diversos espetáculos como: A auta mágica, Carmina Burana, 
Cavalleria Rusticana, Ahmal e os visitantes da noite, dentre outros.

Washington Oliveira

Convidada



Coisas Interessantes que pessoas fazem...
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