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Based on the model of Tanglewood, 
the summer music festival of the Boston 
Symphony Orchestra (USA), the Winter 
Festival is the biggest and most important 
classical music festival in Latin America. 
Its 42nd edition in 2010 attracted more 
than 70,000 people who watched 84 
concerts in seven different concert halls 
during the whole month of July. Dates for 
2011 are July 2-24.

Even though the festival featured pre-
senting performers from several coun-
tries, the number of foreign visitors was 
lower than could be. 

Since the International Winter Festival of 
Campos de Jordao’s main target audience 
abroad is comprised of classical music 
fans who attend this kind of festival in 
other countries, the ideal would be to 
make a promotional campaign of the 
Brazilian festival at similar events in other 
countries. This is where the IFEA Sister 
Festivals network comes into play. 

Besides the internet, one of the best 
ways to achieve this international market-
ing goal is by using all the attendance 
power of similar events abroad to draw 
attention to the event in Brazil. 

How? First, by setting up exhibits or 
kiosks at the best classical music festivals 
in the targeted countries. The name and 
logo of the Brazilian Winter Festival could 
be inserted into all printed materials 
and websites of these foreign events. It 
could organize a raffle, giving the winner 
a trip to Campos de Jordao’s festival. To be 
eligible, visitors would have to fill out a 
form, which also would help to build a 
foreign database, and so on-- all kinds of 
promotional ideas that would make the 
Brazilian Winter Festival known abroad in 
a short period. 

In addition to exchanging talent and 
performers with other festivals, Santa 
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A difusão artística é um dos principais pilares que 
norteiam as ações do Festival sob gestão da San-
ta Marcelina cultura, ao lado do aprimoramento 
Artístico-Educacional, Desenvolvimento Social e 
Responsabilidade Ambiental.
Em 2010, foram 84 apresentações no total, com a 
grande inovação de que a programação na capital 
paulista ganhou vez nesta edição, sediando 11 con-
certos e contabilizando 12.401 pessoas nas platéias. 
O interesse de milhares de pessoas mostra que a or-
ganização está no caminho certo com a iniciativa de 
levar o Festival também para espaços fora de Cam-
pos do Jordão.
No total, foram oito palcos espalhados entre as 
cidades de Campos do Jordão e São Paulo, além 
de uma apresentação na Casa da Criança de Cam-
pos do Jordão, com os alunos do curso de iniciação 
musical e inclusão social (v. capítulo 4, pág. XX),
mais exibições ao vivo e gravadas de grande parte 
dos concertos pela Rádio e pela TV Cultura.
O público total do Festival chegou a um número 
inédito, com tantos concertos: foram mais de 84 
mil pessoas nas diferentes plateias do even-
to, certamente animadas pela gratuidade em 39 
eventos, além das ações de oferecimento de in-
gressos gratuitos ou a preços populares (v. pág. 
XX).

Todo ano, a Tom Jobim – Escola de Música do Estado 
de São Paulo abre, no primeiro semestre, inscrições 
para jovens músicos participarem do programa de 
intercâmbio artístico-educacional do Festival de 
Campos do Jordão. Bancas de renomados profes-
sores selecionam os melhores entre os inscritos, 
estudantes e profissionais, para ficarem imersos 
durante todo o mês de julho como bolsistas.
Nesse período do Festival, eles estudam, ensaiam 
e apresentam-se para o público em conjunto com 
os melhores profissionais e acadêmicos do mundo,
experientes na arte da música de concerto.

Capítulo 3

núcleo de intercâmbio 
artístico-educacional

180 bolsistas

17 bolsistas estrangeiros

28 artistas ofereceram 38 master classes e 3 palestras

63 músicos residentes como professores

26 músicos residentes estrangeiros

Participantes de 18 diferentes países

Mais de 20 mil horas-aula

21 apresentações de professores residentes e/ou bolsistas

71 palestras de formação de público

Em 2010, foram selecionados 180 bolsistas para 
a imersão com 63 músicos profissionais de alto 
nível. No total, eles tiveram mais de 20 mil horas 
de trabalho duro entre master classes, aulas indi-
viduais, ensaios e estudos no Preventório Santa 
Clara, em Campos do Jordão.
É uma experiência única, que faz com que cada um 
retorne a suas escolas e orquestras com o apren-
dizado dos 30 dias. Essa é uma das vertentes que 
faz com que o nome do Festival Internacional de 
Inverno de Campos do Jordão seja a maior refe-
rência em ensino musical da América Latina.

The	International Winter 
Festival of Campos de 

Jordao,	Brazil,	is	a	good	
example	of	a	potential		

Sister	Event.

Marcelina Cultura, the non-profit organi-
zation which produces the Winter Festi-
val, could share its expertise in conduct-
ing music education and social inclusion 
programs for 8,000 “at risk” students who 
live in the vulnerable suburban areas of 
São Paulo. 

Is this a very difficult and expensive 
process? Not at all if there is a sister  
festival partnership with similar events 
that, in return, will get the same  
benefits from this great Brazilian event. 
And remember, Brazil’s winter is the 
northern hemisphere’s summer!
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