
O Coro Sinfônico Jovem de Goiás, fundado em Junho de 2014, é formado por 50 jovens cantores 

selecionados, e vem se destacando na interpretação de obras do repertório erudito, tanto obras corais de 

câmara, como obras sinfônicas de períodos, estilos e compositores diversos do âmbito nacional e universal 

com positiva e reconhecida crítica tanto no Brasil quanto internacionalmente.

Já realizou uma série de obras Sinfônicas como: Requiem de Verdi, Requiem de Brahms, Paixão Segundo 

São Mateus e São João de Bach, Fantasia Choral e Nona Sinfonia de Beethoven, Carmina Burana, 

Segunda Sinfonia de Mahler, além da montagem das óperas “L’Orfeo”de Claudio Monteverdi, “Die 

Zauberflöte” de Mozart, “Cavalleria Rusticana” de Pietro Mascagni e“Il Pagliacci” de Leoncavallo. Já foi 

regido por importantes regentes do estado, do país e do exterior, dentre eles destacam-se o Maestro inglês 

Neil Thomson, a Maestrina Francesa Sofi Jeannin (Radio Difusão Francesa) Maestro italiano Roberto 

Zarpelon (Orchestra da camera Lorenzo da Ponte),

e os Maestros Brasileiros Emílio de César e Isaac Karabtchevsky.

 

No ano de 2018, O Coro Sinfônico Jovem de Goiás realizou sua primeira viagem internacional. A convite da 

Associação Raízes – associação que trabalha com a difusão da língua portuguesa na Europa – e com o 

apoio da Embaixada do Brasil na Suíça e do Governo de Goiás, o grupo realizou um série de concertos na 

cidade de Genebra e outras cidades da Suíça. O concerto de abertura foi na Organização das Nações 

Unidas (ONU), e ainda em locais como Catedral Saint Pierre, Théâtre de Chêne – Bougeries, Pavillon Sicli, 

Jardim Botânico de Genebras dentre outros. O Coro Sinfônico Jovem ainda representou o Brasil na 

importante Feira Multicultural na cidade de Vevey, também na Suíça, e em todos os concertos, os programas 

interpretados foram obras de

compositores e arranjadores brasileiros, todas em língua portuguesas.

Apesar de seu pouco tempo de formação, o Coro, sob a direção artística e regência do Maestro Weber Assis, 

tem sido um agente importante no processo de formação e profissionalização de jovens cantores no estado 

de Goiás e já possui uma programação requisitada, com diversos concertos e diferentes programas a serem 

apresentados durante a temporada 2019.


