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G sei ho cv na ana S

Convidada



Coisas Interessantes que pessoas fazem...



Natural de Jaraguá do Sul|SC,  Giovana Sacches iniciou seu estudo de 
harpa em 2009, aos 10  anos, na SCAR (Sociedade de Cultura Artística) com 
a professora Talita Martins. Estudou no Conservatório Dramático e Musical 
Dr. Carlos de Campos em Tatuí, onde ingressou em 2010 para o curso de 
harpa, ministrado pela mesma professora, Talita Martins, onde também 
estudou piano durante 5 anos.

Teve masterclasses com Professores da Rússia, Canadá, México, Genebra, 
Uruguai, EUA, Alemanha, Holanda, entre outros, e participou dos festivais 
FEMUSC, Coreto Paulista, Festival Internacional de Pelotas e Festival de 
Inverno de Campos do Jordão, também Participou do ConHarpa 
(Conferência Internacional e Concurso Latino-Americano de Harpa).

Em 2017, formou-se no conservatório no curso de harpa, atualmente reside 
no Rio de janeiro-RJ, onde se formou 3º Sargento do quadro de Música no 
Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, onde também formou-se 
em aperfeiçoamento em harpa em 2018.

O que representou para você participar da última turnê da OSJG, uma 
orquestra que forma músicos e lapida talentos a m de, entre outros 
aspectos emocionar o público?

Orquestras Jovens são muito importantes para o mundo musical e 
para a cultura do país, foi uma experiência ótima participar dessa 
orquestra que tem um alto nível e certamente traz um grande 
desenvolvimento para a carreira de cada músico, tudo isso vem de 
uma escolha de repertórios complexos e ao mesmo tempo lindos, 
creio que o objetivo de emocionar o público foi alcançado com essa 
turnê no Brasil.
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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 
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