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APRESENTAÇÃO
A Hanbit Chamber Orchestra é formada por deficientes visuais com

grande talento musical e que já se apresentaram em vários países.

A Hanbit Performing Arts Company foi criada em 2003 em Seul, Coréia do Sul, 
originalmente como Hanbit Brass Ensemble. A companhia desenvolveu uma nova forma 
de reabilitação ocupacional para pessoas com deficiência visual, ajudando a combater o 
preconceito contra os deficientes. O projeto sugere formas de enfrentar os problemas 
sociais e curar feridas através da música de alta performance, promovendo a inclusão e 
estimulando a criatividade e perseverança entre seus membros.
´
Atualmente a Hanbit Performing Arts Company conta com vários grupos musicais:
- Hanbit Symphony Orchestra
- Hanbit Chamber Orchestra
- Hanbit Wind Orchestra
- Hanbit Brass Ensemble
- Hanbit Percussion Ensemble
- Hanbit String Ensemble

A companhia também trabalha com projetos sociais de inclusão, contribuindo para a 
criação de uma sociedade mais igualitária e ajudando na solução de problemas como 
altas taxas de suicídio, crises familiares, violência, sentimento de alienação e perda etc. Esse 
trabalho é realizado através do Hanbit Charity Choir e da Modern Pop Band Blue Ocean.
A Hanbit Performing Arts Company desenvolveu-se através da superação e paixão de seus 
membros pela música.
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APRESENTAÇÕES
INTERNACIONAIS
A Hanbit é a única Companhia de Artes no mundo formada por deficientes 
visuais, já fez mais de 150 apresentações na Coréia do Sul e no exterior e 
recebeu inúmeras críticas favoráveis, especialmente por “tocar com a alma”.
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TURNÊ BRASILEIRA

FORTALEZA - CE

SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

SÃO PAULO - SP

TATUÍ - SP

Ampliart Difusão Cultural, Rafa Music, Transipot Art e Galeria Central tem o 

prazer de anunciar a turnê da Hanbit Chamber Orchestra no Brasil. Receber a 

orquestra em sua primeira viagem à América Latina é um privilégio e uma honra 

aos patrocinadores, apoiadores e organizadores deste projeto. Com repertório 

internacional e algumas composições brasileiras, esta imperdível turnê será um 

marco representativo pelo impacto social que provoca, através da música de alta 

performance, criatividade, perseverança e exemplo de seus membros.

PROJETO APROVADO NA LEI ROUANET – PUBLICAÇÃO NO D.O.U. DE 05/06/2017

PRONAC nº 170611  -  R$ 1.083.719,90.
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TURNÊ BRASILEIRA
PROGRAMAÇÃO

SÃO PAULO

21 de setembro de 2017, Quinta-feira às 21h00 
Theatro São Pedro, R. Albuquerque Lins, 207 - Barra Funda
Encerramento das celebrações do Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, 
promovido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com participação 
especial do CORALUSP

Data a confirmar (22, 23 ou 24 de setembro)   
Theatro Municipal de São Paulo, Praça Ramos de Azevedo, s/n - República 
Participação especial do CORALUSP

TATUÍ 

25 de setembro de 2017, Segunda-feira  
Conservatório de Tatuí, Rua São Bento, 415 – Centro
15:00hs - Bate-papo músicos e alunos
20:00hs - Concerto com a participação do CORALUSP 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

29 de setembro de 2017, Sexta-feira às 17h00
Heliporto do Porto Pecém
Participação da Orquestra Filarmônica do Ceará

FORTALEZA

30 de setembro de 2017, Sábado às 21h00
Teatro José de Alencar, R. Liberato Barroso, 525 – Centro
Participação da Orquestra Filarmônica do Ceará
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TURNÊ BRASILEIRA

Serão momentos de magia e encantamento, apresentados por profissionais que 
viram seu sonho tornar-se realidade, através de um árduo e incansável trabalho.

O concerto “Hope Concert - Music in the Dark” (Concerto da 
Esperança - Música no Escuro), trará ao público brasileiro a esperança 
de um mundo melhor, onde todas as pessoas, deficientes ou não, 
possam ter oportunidade para o desenvolvimento pessoal e profissional. 
 
Deficientes visuais possuem excelente audição e aproximadamente 80% dos cegos 
tem ouvido absoluto (capacidade de formar imagem auditiva interna de qualquer 
som musical).

Paixão que enaltece a capacidade humana!

Music in the Dark
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Hanbit Brass Ensemble

O grupo de metais apresenta um repertório diverso, incluindo músicas 
clássicas, pop, jazz, temas de grandes filmes, etc. Com apresentações 
impactantes, é convidado a participar de vários eventos oficiais e festivais.

Hanbit Chamber Orchestra

A orquestra de câmara é composta de instrumentos de cordas e 
sopro e trabalha um repertório que vai do clássico tradicional à música 
contemporânea, incluindo músicas de filmes, pop, etc.

TURNÊ BRASILEIRA
Na turnê brasileira a Hanbit Performing Arts Company será representada 

pela Hanbit Chamber Orchestra e pela Hanbit Brass Ensenble.
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FORMAÇÃO DE PÚBLICO

Pensando na rica diversidade cultural e nas características do mercado musical local, o 
espetáculo no Ceará prevê um desafio: a de formação de público. O intuito é preparar 
as comunidades do entorno do Porto do Pecém para que possam apreciar melhor o 
concerto, experimentando uma vivência musical diferente.  
O trabalho de formação de público será realizado ao longo de dois meses, quando 
se pretende, de forma prática, ativa e multidisciplinar, oferecer a um grupo de alunos 
(escolhido previamente) aulas de iniciação musical. As oficinas se realizarão nas 
comunidades do Pecém e Taíba.  
Continuidade é a palavra-chave do projeto, que tem o objetivo principal de criar um 
público cativo, envolvendo lideranças, organizações e os próprios saberes já atuantes 
na região. Para isso, o escopo não pode estar restrito a grupos privilegiados, deve, sim, 
alcançar os mais amplos segmentos, respeitando e valorizando a produção cultural 
regional. 
A música clássica é composta por uma lógica mais complexa que a da música 
eletrônica massiva. São instrumentos, ritmos, sons, cada um ao seu tempo, que, 
regidos por um maestro, confluem para uma sonorização mais profunda, envolvente 
e emocionante.  
Viver a experiência de assistir a um concerto de música clássica auxilia numa percepção 
menos óbvia da música, da cultura, e da vida, fornecendo elementos que permitem 
o desenvolvimento de um senso crítico, exercitando raciocínios e interpretações 
diferentes aos quais o sujeito está acostumado. Além disso, favorece a valorização da 
nossa própria produção e dos artistas brasileiros, muitos inclusive já são reconhecidos 
no exterior e não no Brasil. 
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O projeto prevê também a realização de um intercâmbio cultural entre Coréia e 
Brasil. Na semana anterior ao espetáculo, serão realizadas oficinas de musicalização 
com os alunos do Instituto dos Cegos do Ceará. A organização, reconhecida por seu 
trabalho junto à deficientes visuais, realizará também a preparação de toda equipe de 
produção que trabalhará com os músicos da orquestra Hanbit.  
Outro importante parceiro do projeto é a Orquestra Filarmônica do Ceará, que, além 
de participar de todo o processo envolvendo a formação de público e as oficinas 
com deficientes visuais, realizará uma dinâmica especial no Pecém: as orquestras 
permutarão músicas tradicionais de seus respectivos países especialmente escolhidas 
para a abertura do evento Music in the Dark. A Filarmônica cearense apresentará 
uma música tradicional da Coréia. Em seguida, a Hanbit apresentará uma música 
tradicional brasileira.  

Conservatório de Tatuí
O Conservatório de Tatuí, como é conhecido nacionalmente – representa uma das 
mais sérias e bem sucedidas ações no setor cultural no Estado de São Paulo. Com 
mais de 60 anos de formação e difusão cultural, uma das mais respeitadas escolas 
de música da América Latina cumpre a missão de formar instrumentistas, cantores, 
atores e luthiers de prestígio internacional. Seus 51 cursos distintos, todos gratuitos, 
têm duração média de seis anos, sendo que seus alunos são, invariavelmente, 
destaques em concursos nacionais e internacionais. Um dos cursos oferecidos é o 
de Musicografia em Braile, e teremos um bate-papo entre os músicos da Hanbit e os 
alunos desse curso, para troca de experiências sobre o aprendizado de pessoas com 
deficiência visual.

INTERCÂMBIO CULTURAL
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FICHA TÉCNICA
Direção Geral e Produção Executiva
Sandra Mimoto Torres - Fundadora da Ampliart Difusão Cultural, é formada 

em Tradutores e Intérpretes pela Faculdade Ibero Americana em 1981, e pós-

graduada em Curadoria em Arte pelo Senac em 2014. Iniciou uma sólida carreira 

no mundo corporativo, trabalhando por 20 anos na Dow Química, por 2 anos 

no ERESP Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores em 

São Paulo e por 10 anos na Cabot, onde, entre outras funções, era responsável 

pela gestão de projetos sociais e culturais da empresa na Região Sul Americana. 

Alguns dos projetos apoiados: livro foto-biográfico do maestro João Carlos Martins, 

Exposições do Ano da França no Brasil e dos Storyboards de Akira Kurosawa 

realizadas no Instituto Tomie Ohtake, livro Descobrindo São Paulo com Brecheret, 

peça teatral O Libertino, projeto Letras em Cena realizado no MASP, show Bibi 

Ferreira Histórias e Canções, peça teatral Querido Brahms. Iniciou sua carreira como curadora em 2015 com a 

exposição Trajetórias – Valdelice Neves e Marinella Uxa, realizada no Museu Inimá de Paula em Belo Horizonte.

Co-Produção e Consultoria sobre Coréia do Sul
Veny Kim - Consultora, graduada em Administração de Empresas com 

especialização em Turismo pela Universidade Kyunghee, certificacda no 

curso de Marketing Cultural pela Escola de Artes de Seul, com diploma de 

Humanidades e Ciências Sociais pela Universidade de Londres. Foi assistente do 

Diretor Geral do Centro Cultural Coreano no Brasil e Gerente de Planejamento 

do Korea Children’s Culture & Art Center em Seul, com responsabilidade pela 

organização do Festival para Crianças com Deficiências. 

Direção técnica
Rafael Altro é músico formado pelo Conservatório Musical Anchieta e 

Administrador de Empresas formado pela UNIFAI-SP. Idealizador da Mostra 

de Cordas Dedilhadas, do Projeto Música & Arte e da Série Universo Musical 

(Teatro Colinas).  Apresentou-se em diversos locais em São Paulo. Como 

Diretor Musical e violonista do Grupo S/Arautos apresentou o espetáculo 

“Amor”, com Direção Geral de Paulo Ribeiro. Realizou Direção Musical dos 

espetáculos: “Verdade ou Desafio” e “Devaneios” com direção de Cris Sandoval 

e Cristina Santos e “Rapsódia dos Divinos” e “Avatar” com direção de Paulo 

Ribeiro. Participou como músico e compositor na gravação do CD “Ritmos 

do Brasil – Música do Norte”, lançado pelo selo Paulus em 2007. Pela mesma 

gravadora realizou direção musical e atuou como violonista no CD “Momentos 

de Reflexão, vol. 2”, lançado em 2008. Em 2012 lançou o CD  “Conquistas” instrumental solo com composições 

próprias. Foi o primeiro brasileiro a apresentar-se no Festival Internacional de Guitarra José Tomás, em Villa de 

Petrer (Espanha) no ano de 2013. 
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FICHA TÉCNICA

Assistente de Produção (São Paulo)
Fernando Zelman - Curador, produtor e gestor cultural, é diretor da 
Galeria Central. Entre 2010 e 2014 foi curador da Aliança Francesa, 
promovendo mais de 80 projetos no país e no exterior. Foi curador 
e gestor cultural da Galeria Olido da Secretaria Municipal da Cultura. 
Promoveu mostras e exposições de arte, design, moda, fotografia e 
artesanato e realizou mais de 200 ações em diversos museus como 
Pinacoteca do Estado, Museu da Língua Portuguesa, A CASA Museu 
do Objeto Brasileiro, Centro Cultural Banco do Brasil - unidades de 
São Paulo e Brasília, Condomínio Conjunto Nacional. Como curador 
e produtor de cinema, realizou mostras em diversas salas, com 
destaque para Reserva Cultural, Cine Olido, CCBB e Cine Segall. Foi 
produtor do Festival do Minuto da Holanda, realizando a curadoria 

complementar. Organiza cursos, seminários, palestras e workshops, de diversos temas culturais, 
realizados em instituições como Museu do futebol, Livraria Cultura e CCBB.

Coordenação e Produção Local (Fortaleza)
Mônica Simioni - Mestra em Ciências Sociais pela PUC-SP (2007) e bacharel 
em Comunicação Social pela PUC-SP (2002). É professora de Humanidades 
e Metodologia Científica na Unichristus. Mais de 15 anos de experiência em 
assessoria de Comunicação Corporativa, de Imprensa, e na organização de 
eventos de pequeno, médio e grande porte. Tem vivência com o planejamento 
estratégico, articulação institucional, assessoria política e produção. Foi diretora do 
Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas da Fundação Ceperj (Rio de Janeiro) - 
2012 a 2015. Foi assessora da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas 
do IPEA - 2010 a 2012. Possui livros e artigos publicados.
CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/3681200246131869

Coordenação Administrativa
Diana Sanchez - Consultora em Gestão, é profissional sênior de 

competência multidisciplinar pós-graduada em Sustentabilidade e 

Responsabilidade Social Empresarial, Avaliação da Qualidade, Gestão 

para organização do terceiro setor e Comunicação pela FGV/PEC. 

Certificada como “GreenBelt Six Sigma” pela General Electric, 

realizou cursos de atualização tais como “Gestão de Políticas e 

Produtos Culturais” pela Faculdade São Luís em São Paulo, além de 

ISO 9001, Avaliação & Qualificação de Fornecedores e Satisfação do 

Cliente pela ABNT.
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São argumentos influenciadores e essenciais à comunicação corporativa atual:

·         Integrar na estratégia do negócio uma vantagem competitiva que evidencie 

o papel da empresa na construção de soluções de impacto econômico, social, 

ambiental (pilares da sustentabilidade), em afinidade com os novos paradigmas e 

exigências globais de mercados, de valores, de transparência, de parcerias, entre 

outros.

·         Ao vincular a logomarca a um projeto cultural, a empresa agregará valor 

cultural à sua identidade alterando de forma positiva a percepção dos mais diferentes 

públicos, ao mesmo tempo atendendo com um diálogo específico demandas novas 

que já são quase impossíveis de dissociar da responsabilidade social da empresa.

·         Promover inovação na estratégia de comunicação da empresa permitindo 

a avaliação de seus compromissos sob a dimensão cultural/social, favorecendo a 

medição pelo mercado e opinião pública de seu desempenho.  O projeto cultural 

passa a fazer parte da história e do posicionamento da empresa.

·         Aproveitar os mecanismos que o Governo oferece, visando estimular a 

participação da iniciativa privada, do mercado empresarial e dos cidadãos no aporte 

de recursos para o campo cultural.

POR QUE APOIAR UM 
PROJETO CULTURAL?
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INVESTIMENTO E
CONTRAPARTIDAS
Cota Diamante – R$ 500.000,00

Uma apresentação musical com grupo de câmara (duo, trio ou quarteto) formado 

por músicos brasileiros em evento institucional da empresa em data e local a ser 

definido com a produção.

Lote de 100 ingressos e lugares reservados para convidados VIPs

Logomarca em tamanho nº 1, nos programas dos concertos, banners e todo material 

promocional do concerto

Fixação de logomarca em tamanho nº 1, durante coletivas de imprensa

Possibilidade de apresentação de vídeo institucional da empresa (até 1 minuto) antes 

dos concertos

Possibilidade de uso das imagens dos concertos em vídeos institucionais da empresa

Divulgação dos espetáculos em jornais locais/revistas e sites especializados em 

música, com destaque para os patrocinadores

Locução citando a marca do patrocinador antes do espetáculo

Possibilidade de merchandising ou distribuição de produtos após os concertos, em 

até 6 pontos do local

Entrega de registro do evento e cópia de Clipagem de mídia impressa

Cota Ouro – R$ 300.000,00

Lote de 50 ingressos e lugares reservados para convidados VIPs

Logomarca em tamanho nº 2, nos programas dos concertos, banners e todo 

material promocional do concerto

Fixação de logomarca em tamanho nº 2, durante coletivas de imprensa

Possibilidade de apresentação de vídeo institucional da empresa (até 30 segundos) 

antes dos concertos

Possibilidade de uso das imagens dos concertos em vídeos institucionais da empresa

Divulgação dos espetáculos em jornais locais/revista e sites especializados em 

música, com destaque para os patrocinadores

Locução citando a marca do patrocinador antes do espetáculo

Possibilidade de merchandising ou distribuição de produtos após os concertos, em 

até 2 pontos do local

Entrega de registro do evento e cópia de clipagem de mídia impressa
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INVESTIMENTO E
CONTRAPARTIDAS

Cota Prata – R$ 150.000,00

Lote de 30 ingressos e lugares reservados para convidados VIPs

Logomarca em tamanho nº 3, nos programas dos concertos, banners e todo 

material promocional do concerto

Fixação de logomarca em tamanho nº 3, durante coletivas de imprensa

Possibilidade de uso das imagens dos concertos em vídeos institucionais da empresa

Divulgação dos espetáculos em jornais locais/revista e sites especializados em 

música, com destaque para os patrocinadores

Entrega de registro do evento e cópia de clipagem de mídia impressa

Cota Bronze – R$ 50.000,00

Lote de 20 ingressos e lugares reservados para convidados VIPs

Logomarca em tamanho nº 4 nos programas dos concertos, banners e todo material 

promocional do concerto

Fixação de logomarca em tamanho nº 4, durante coletivas de imprensa

Possibilidade de uso das imagens dos concertos em vídeos institucionais da empresa

Divulgação dos espetáculos em jornais locais/revista e sites especializados em 

música, com destaque para os patrocinadores

Entrega de registro do evento e cópia de clipagem de mídia impressa

* Os valores e contrapartidas de APOIO CULTURAL serão negociados caso a caso.
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PARCERIAS

Como parte da comemoração de seus 50 anos, o Coralusp fará uma participação especial 
nos concertos realizados no estado de São Paulo, além da realização de um workshop com 
os músicos da Hanbit. 
O CORALUSP foi criado em 1967 pelo Maestro Benito Juarez e José Luiz Visconti, então 
diretor do Grêmio Politécnico. Desde sua criação vem desenvolvendo um estilo próprio, 
consoante com seu tempo, aproximando o erudito e o popular, reunindo em seu repertório 
coral os mais diversos gêneros musicais. Atualmente a Direção Artística está a cargo da 
Maestrina Marcia Hentchel e o Coralusp apresenta-se para públicos variados, na comunidade 
universitária e fora dela, no país e no exterior. Já esteve nos EUA, Europa, África e na Argentina. 
Tal trajetória artística lhe conferiu reconhecimento em âmbito nacional e internacional, 
como atesta o reconhecimento de público e crítica – é detentor de 5 premiações da APCA- 
Associação Paulista de Críticos de Arte. 

A Orquestra Filarmônica do Ceará, iniciou suas atividades em 1998, sob a regência do 
Maestro Gladson de Lima Carvalho. Com um repertório que vai do erudito ao popular, a 
OFCE firmou-se no cenário artístico do Ceará e é hoje reconhecida como um dos mais 
importantes bens culturais de Fortaleza. Apresenta-se regularmente na cidade em espaços 
como o Teatro José de Alencar, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e Centro Cultural 
Banco do Nordeste, além de realizar concertos em outras cidades e estados. A OFCE fará 
a abertura do concerto da Hanbit em Fortaleza, promovendo assim o intercâmbio cultural 
entre Brasil e Coréia do Sul.
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O projeto já recebeu apoio parcial da Korea Foundation e está aberto à receber outros patrocínios. 

PATROCÍNIOS

APOIADORES

Secretaria dos Direitos
da Pessoa com Defiência
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Há mais de seis décadas, a Fundação Dorina tem se dedicado à 
inclusão social das pessoas com deficiência visual, por meio da 
produção e distribuição gratuita de livros braille, falados e digitais 
acessíveis, diretamente para pessoas com deficiência visual e 
para cerca de 2.500 escolas, bibliotecas e organizações de todo 
o Brasil. A Fundação Dorina Nowill para Cegos também oferece, 
gratuitamente, programas de serviços especializados à pessoa com 
deficiência visual e sua família, nas áreas de educação especial, 
reabilitação, clínica de visão subnormal e empregabilidade.

Organização sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, ao longo 
dos anos a Fundação Dorina Nowill para Cegos produziu mais 
de seis mil títulos, imprimiu dois milhões de volumes em braille e 
mais de mil títulos neste sistema. A instituição produziu ainda mais 
de 2.700 obras em áudio e cerca de outros 900 títulos digitais 

acessíveis. Além disto, mais de 17.000 pessoas foram atendidas nos serviços de clínica de visão 
subnormal, reabilitação e educação especial.
São mais de seis décadas de dedicação e de muitas realizações. Tudo isto graças a doadores, 
voluntários, amigos e patrocinadores que acreditam na missão da Fundação Dorina Nowill para 
Cegos e fazem da instituição uma referência no trabalho de inclusão social das pessoas cegas 
e com baixa visão.

A Sociedade de Assistência aos Cegos – Instituto dos Cegos 
do Ceará foi fundada em 1942 e atua nas áreas de saúde, 
educação, profissionalização e inserção social das pessoas 
com deficiência visual. Com abordagem nos aspectos 
biopsicossociais, a SAC promove uma perfeita integração 
do deficiente visual na sociedade e através da sua equipe 
multidisciplinar trabalha na prevenção à cegueira.
 
Na escola, educa e socializa alunos cegos e portadores 
de visão subnormal. Além da assistência social, ao final 
do processo, a instituição profissionaliza e proporciona a 

conquista da cidadania ao deficiente visual, abrindo-lhes as portas do mercado de trabalho. 
A história da SAC é feita de inúmeros atos de amor, coragem, e acima de tudo, de que todos 
são iguais, independentemente de cor, raça, credo ou limitações.

APOIO INSTITUCIONAL de outras organizações serão analisados.

APOIO INSTITUCIONAL
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