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O Coro Contraponto iniciou suas atividades em agosto de 2015. É formado por crianças,
adolescentes e jovens. Sob regência de Denis Miranda e preparação técnica vocal e cênica de Flávia
Miranda, o coro já participou de diversos eventos e manifestações artísticas, como: "Noite das
Vozes" (Lorena - SP); "Canta Inverno" (Vinhedo - SP); "Aparecida em Canto" (Aparecida - SP);
"Mostra Joseense de Canto Coral" (São José dos Campos - SP) e espetáculos próprios como: "Back
To The 80’s”, interpretando os sucessos internacionais dos anos 80; "O Circo“, com um repertório
baseado em "O Grande Circo Místico" de Chico Buarque e o "Rock Brasil“, com os sucessos do rock
nacional. Participou, em dezembro de 2018, do "Lume Christmas" no Teatro Sérgio Cardoso, em
São Paulo, a convite da Casa Lumen Cultural. O coro apresentou também o espetáculo "Raízes“,
com um repertório da música caipira, cantando as origens e os costumes do homem do campo. O
coro ainda fez parte do Projeto Orquestrando o Brasil no concerto em homenagem às mulheres em
março de 2018, sob regência do maestro João Carlos Martins. Em outubro de 2019, estreou, pela
primeira vez, em uma ópera "Amahl e os Visitantes da Noite“, realizada pelo Ópera Studio do Vale,
sob direção musical de Juliana Christmann e direção geral de Mere Oliveira. Não paramos!
Atualmente nosso trabalho está sendo virtual, devido à pandemia da COVID-19; por isso, os
ensaios e apresentações estão sendo a distância. Participamos de alguns eventos virtuais, encontros
de coros e festivais, como “Canta Brasil 2020”, “Festival de Música e Literatura de Taubaté”,
“Festival Internacional de Coros Voces Unidas da Colômbia”, “Festival Maranhense de Coros”, entre
outros.
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PREFÁCIO



Nossa trajetória não foi e não é tão fácil. Passamos por algumas
dificuldades, por alguns momentos que não nos favoreceram, mas
estamos aqui firmes e fortes. O mais importante é não desistir, pois
a cada dia que passa, há uma história a ser vivida e contada.
Tivemos também momentos inesquecíveis, que nos trouxeram muita
alegria e nos proporcionaram muitos conhecimentos incríveis.
Sempre tivemos o apoio fundamental de familiares, amigos e
comunidade. Sabemos que não estaríamos onde estamos hoje, se não
tivéssemos contado com o apoio deles, e, sem eles, a nossa
dificuldade teria sido maior, pois estão sempre ao nosso lado, tanto
nos momentos bons, quanto nos mais difíceis da nossa trajetória. Por
isso esta dedicatória vai para esses que estão sempre ao nosso lado. A
eles, nossa eterna gratidão!

03

DEDICATÓRIA



Capítulo 1

“Quem acredita sempre alcança”

2015



Em 2015, percebemos que um pequeno grupo de adolescentes
estava com muita vontade de cantar. Cantar, de verdade. Não
havia, na região, um espaço em que pudessem se reunir para cantar
suas músicas preferidas. A partir daí, Flávia e eu decidimos começar
um projeto novo. Então, iniciamos o Coro Contraponto, um espaço
no qual eles pudessem se encontrar para cantar suas músicas,
aprender músicas novas, estudar técnicas de canto, estudar música,
conversar, partilhar ideias, viajar para cantar fora da cidade,
participar de eventos para canto coral, conhecer pessoas diferentes,
enfim, ampliar o conhecimento e as experiências artísticas e
humanas.

Depois de tudo isso, não conseguimos mais parar! Mais jovens cantores e cantoras
foram chegando e contribuindo para o crescimento do coro, com talento, dedicação,
criatividade e empolgação. Hoje, continuamos na luta para motivar nossos jovens
artistas, buscando oferecer as melhores condições para que possam desenvolver suas
habilidades musicais e artísticas de forma sólida e, acima de tudo, fazendo dele e dela,
protagonistas do seu tempo. Cantar é muito bom mas, quando cantamos juntos, é
melhor ainda. E é por isso que cada momento com o Coro Contraponto vale a pena!
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Denis Miranda

Regente e Diretor Musical

IDEALIZADORES DO PROJETO



Quando tivemos a ideia em criar este projeto tão prazeroso
e lindo, pensamos já de imediato em trabalhar com os
adolescentes e jovens da comunidade, e levar a eles um
pouco de conhecimento do canto coral. Trabalhar com esse
público é muito gratificante, pois temos retorno imediato, e
os participantes reconhecem a importância do canto coral
para a própria vida e também para a comunidade.
A princípio, seria apenas um coro simples mas, com o
tempo, sentimos a necessidade de algo a mais e

inserimos a cênica em nossa rotina. Com isso, o trabalho, sem dúvidas, ficou
mais rico, mais amplo e mais desafiador para todos nós.
Desde então, realizamos um espetáculo por ano, e eles têm sido um sucesso,
graças a Deus. Hoje estamos onde estamos e crescemos um pouco a cada dia
por realizarmos o trabalho coletivo e, ao mesmo tempo, contribuir para o
crescimento social e artístico de cada integrante do coro.
Sou muito grata e feliz por fazer parte dessa família!

Flávia Miranda
Preparadora Vocal e Diretora Cênica
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IDEALIZADORES DO PROJETO



Bárbara Bordinhon
(Corista 2016)

PRIMEIROS CORISTAS
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(Foto: Arquivos do coro)



Nathália Andrade
(Corista 2017)

(Foto: Estúdio CAPS)

PRIMEIROS CORISTAS
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Iniciamos nossa rotina de
“apresentações” em 2015,
cantando no encontro de
corais “Aparecida em Canto”
(Aparecida – SP). Foi um
convite do Coro Aparecendo.
No mesmo ano, apresentamos
na Casa do Idoso Norte, onde
fizemos uma apresentação de
Natal, a convite da Casa.

Apresentação na Casa do Idoso Norte
(Foto: Arquivos do coro)

Encontro de Coros “Aparecida em Canto”
(Foto: Arquivos do coro)
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PRIMEIRAS APRESENTAÇÕES

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=999788236730744&id=100000987309745

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=999788236730744&id=100000987309745


“Don’t stop believing”
“Não pare de acreditar”

2016
Capítulo 2



Em 2016, o Coro Contraponto começou os
preparativos para apresentar o seu primeiro show,
“Back to the 80’s”, que foi realizado no dia 06 de
agosto de 2016, no Teatro Cine Santana. Foi um
show com repertório de músicas internacionais dos
anos 80 que marcaram época, como “Bohemian
Rapsody” – Queen; “I’ll be there” - The Jackson 5;
“You’re the one that I want” - John Travolta e
Olivia Newton John, entre outras.
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“BACK TO THE 80’S”

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/732859596919084/

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/732859596919084/


(Foto: Estúdio CAPS)



Nossos ensaios são muito cansativos, porém
muito animados e divertidos, pelo fato de os
coristas gostarem do que fazem, se dedicarem e
não medirem esforços para estar conosco,
muitas vezes não querendo nem mesmo ir
embora, principalmente quando fazemos ensaios
preparatórios para o show, no palco, com som e
iluminação. Todos ficam animados. Nesses
ensaios, fazemos a passagem da voz e da cênica,
elaboradas pela Preparadora Vocal e Cênica do
coro, Flávia Miranda, que conta também com a
ajuda dos coristas na elaboração das cênicas.

Ensaio - Contraponto
(Foto: Arquivos do coro)

Ensaio - Teatro Cine Santana 
(Foto: Arquivos do coro)
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UM POUCO DA NOSSA ROTINA



Rosana Capucho e Cláudio Capucho
(Estúdio CAPS)

(Foto: Arquivos do coro)
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NOSSA PARCERIA COM O ESTÚDIO CAPS



Apresentação
Data: 08 de maio
Local: Casa do Idoso Norte
São José dos Campos - SP

Apresentação
Data: 26 de julho
Local: Câmara Municipal
São José dos Campos - SP

“Back To The 80’s”
Data: 06 agosto
Local: Teatro Cine Santana
São José dos Campos - SP

Apresentação - EMEF 
Cassiano Ricardo
Data: 20 de agosto
Local: SESC
São José dos Campos - SP

Encontro de Coros 
“Aparecida em Canto”
Data: 24 de setembro
Local: Aparecida - SP

“Back To The 80’s II”
Data: 30 de outubro
Local: Teatro Cine Santana
São José dos Campos - SP
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NOSSAS APRESENTAÇÕES



No ano de 2016, fomos convidados a participar
do Vanguarda Mix, programa da TV Vanguarda,
por meio de uma publicação no Facebook do
programa, que pedia indicações de coro para
apresentar em uma matéria de Natal. Fomos
indicados por vários usuários da rede.
Essa matéria foi realizada em Guaratinguetá - SP,
para homenagear um casal de idosos, apaixonados
pelo Natal e por presépios. O Vanguarda Mix
presenteou os dois com um presépio vivo, com
direito a animais, Menino Jesus, Reis Magos, José
e Maria, pais de Jesus. Porém, fomos convidados
para cantar apenas a música Noite Feliz, que o
casal gostava muito.
Esse dia foi muito emocionante e prazeroso a
todos do coro e ao casal que ficou bastante feliz e
emocionado.

Gravação
(Fotos: Arquivos do coro)
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MATÉRIA DE NATAL - VANGUARDA MIX



2017
“Ir deixando a pele em cada palco e não olhar pra trás.

E nem jamais, jamais dizer... Adeus!”

Capítulo 3



Realizamos o espetáculo “O Circo”,
uma nova experiência, contando com
algumas novidades, tanto para o coro
quanto para o público, deixando
assim, mais rico e atrativo para todos.
Houve a participação muito especial,
do Palhaço Pilim Contal e Os
Trapalhaços, que abrilhantaram ainda
mais o evento.
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“O CIRCO”

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/731820887022955/

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/731820887022955/


(Foto: Estúdio CAPS)



PILIM CONTAL - NOSSO CONVIDADO ESPECIAL

(Foto: Estúdio CAPS)



(Foto: Estúdio CAPS)

Pilim Contal
(Palhaço)
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Pilim Contal
(Palhaço)
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(Foto: Estúdio CAPS)



Pilim Contal
(Palhaço)
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(Foto: Estúdio CAPS)



Este foi um dos espetáculos mais
trabalhados que tivemos, dentre todos
os outros, pois nele tivemos o trabalho
cênico e maquiagem artística mais
elaborados. Também necessitamos de
mais ensaios preparatórios para o
show, contando com o apoio do nosso
amigo Palhaço Pilim, que se atentou à
expressividade do coro, junto à
Preparadora Cênica Flávia Miranda.

Ensaios cênicos
(Fotos: Arquivos do coro) 24

BASTIDORES DE “O CIRCO”

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/635847549953623/

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/635847549953623/


Espetáculo “O Circo” 
Data: 12 de agosto
Local: Teatro UNIVAP 
São José dos Campos - SP

Pocket “O Circo”
Data: 12 de setembro
Local: Casa do Idoso Norte
São José dos Campos - SP

“Festival de Música e 
Literatura”
Data: 05 de outubro
Local: Teatro Municipal
Taubaté - SP

Espetáculo “O Circo” 
Data: 22 de outubro
Local: Teatro UNIVAP 
São José dos Campos - SP

“Feira de Artes”
Data: 25 de novembro
Local: Lions Clube
São José dos Campos - SP

Encontro de coros 
“Noite das Vozes” 
Data: 18 de novembro
Local: Teatro São Joaquim
Lorena - SP

25

NOSSAS APRESENTAÇÕES



A Festa Junina do Coro Contraponto
foi uma ideia dos coristas para
captar recursos e ajudar a custear
as despesas para a realização dos
shows.
Foi uma festa realizada com muito
sucesso, com direito a comidas
típicas, brincadeiras, bingo e uma
divertida quadrilha feita pelo Coro
Contraponto.

(Fotos: Arquivos do coro) 26

NOSSA FESTA JUNINA

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/658028604402184/

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/658028604402184/


(Foto: Arquivos do coro)



2018
“Será que vamos conseguir vencer?”

Capítulo 4



Foi um lindo espetáculo realizado pelo Coro, que
envolveu o público mais jovem e também aqueles
que viveram nos anos 80, com um amplo
repertório, contando com os seguintes sucessos:
“Nós Vamos Invadir Sua Praia” - Ultrage a Rigor;
“Anna Júlia” - Los Hermanos; “A Dois Passos do
Paraíso” – Blitz; “Mulher de Fases” – Raimundos;
“Será” - Legião Urbana; “Exagerado” – Cazuza;
“Que País é Esse” - Legião Urbana, entre outros
sucessos que marcaram a época.
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”ROCK BRASIL”

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/1213872018954361/

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/1213872018954361/


(Foto: Estúdio CAPS)



Prévia do “Rock Brasil”
Data: 29 de abril
Local: Paróquia São José Operário 
São José dos Campos - SP

Leitura Pública 
com o Coro da OSESP
Data: 10 de junho
Local: Sala São Paulo 
São Paulo - SP

Encontro de Coros “Viva Voz”
Data: 26 de junho
Local: Teatro UNIVAP 
São José dos Campos - SP

Encontro de Coros
“IX Canta Inverno” 
Data: 07 de julho
Local: Teatro Municipal
Vinhedo - SP

“Rock Brasil”
Data: 13 de julho
Local: Teatro Municipal 
São José dos Campos - SP

“Gala entre Amigos (IMD)”
Data: 12 de setembro
Local: Teatro Municipal 
São José dos Campos - SP

“Rock Brasil”
Data: 20 de outubro
Local: Teatro Cine Santana 
São José dos Campos - SP

“Lume Christmas” 
Data: 12 de dezembro
Local: Teatro Sérgio Cardoso 
São Paulo - SP
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NOSSAS APRESENTAÇÕES

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/822730274598682/

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/822730274598682/


EXPERIÊNCIAS VIVIDAS 
POR CORISTAS

Luciano Nunes
(Corista 2019)

(Foto: Estúdio CAPS)
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Bianca Bordinhon
(Corista 2020)

EXPERIÊNCIAS VIVIDAS 
POR CORISTAS

(Foto: Estúdio CAPS)
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Um corista solicitou reportagem para a
divulgação do trabalho realizado pelo Coro
Contraponto, quando passava pelo estúdio
da TV Vanguarda e lá foi direcionado ao
representante do quadro “Link do Bem”.
Dias depois, o responsável pelo programa
entrou em contato com os representantes
do coro, para marcar a data da gravação.
No dia 30 de julho, foi realizada a
gravação e foi ao ar no dia 17 de agosto.
Estávamos em preparação para o show do
“Rock Brasil”, que foi realizado dia 30 de
setembro, ajudando assim na divulgação
dessa apresentação e do nosso projeto.

(Fotos: Arquivos do coro) 34

LINK DO BEM – TV VANGUARDA



2019
“Cada um de nós compõe a sua história”

Capítulo 5



O show “Raízes” foi um espetáculo emocionante e com uma
participação mais que especial, já que o contexto seria buscar
as origens daqueles que vêm do interior para a cidade
grande. O repertório estava repleto de música caipira,
cantando as origens e os costumes do homem do campo.
Houve apresentação de depoimentos de familiares durante o
show, cada um contando sua história de lembranças
marcantes, que passaram antes de virem para a cidade
grande.
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”RAÍZES”

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/849719758737308/

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/849719758737308/


(Foto: Estúdio CAPS)



Otacílio Morais Clayton Simões
38

DEPOIMENTOS DE PAIS DE CORISTAS



A convite da cantora Mere Oliveira,
fizemos parte do concerto “Orquestrando
o Brasil”, um projeto que reuniu grupos
musicais de Taubaté e região para um
concerto especial que aconteceu no Teatro
SEDES, em Taubaté - SP, sob a regência
do maestro João Carlos Martins. Esse
evento teve a entrada gratuita e atingiu o
público máximo de mil e duzentos lugares.
Para nós do Coro Contraponto, foi uma
honra cantar sob a regência do grande
maestro João Carlos Martins, conhecê-lo
e também podermos registrar esse
momento tão inesquecível para a história
do Coro Contraponto.

(Fotos: Arquivos do coro)
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”ORQUESTRANDO O BRASIL” COM 
JOÃO CARLOS MARTINS

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/411038939472118/

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/411038939472118/


“Rock Brasil - Na Tela”
Data: 02 de fevereiro
Local: Teatro Cine Santana
São José dos Campos - SP

“Concerto do Dia da 
Mulher”
Data: 08 de março
Local: SEDES
Taubaté - SP

“Raízes”
Data: 21 de setembro
Local: Teatro UNIVAP 
São José dos Campos - SP

“XIV Noite das Vozes”
Data: 23 de novembro
Local: Teatro São Joaquim
Lorena - SP 

“Concerto (Gloria Vivaldi)”
Data: 05 de dezembro
Local: Catedral São Francisco 
das Chagas
Taubaté - SP

“Raízes”
Data: 06 de dezembro
Local: São Luiz do 
Paraitinga - SP

Ópera “Amahl e os 
Visitantes da Noite”
Data: 21 de dezembro
Local: Auditório Claudio 
Santoro
Campos do Jordão - SP

Ópera “Amahl e os 
Visitantes da Noite”
Data: 23 de dezembro
Local: Catedral 
São Francisco das Chagas
Taubaté - SP

Pocket “Raízes”
Data: 23 de outubro
Local: Lar São Vicente 
de Paulo
São José dos Campos - SP
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NOSSAS APRESENTAÇÕES

https://m.youtube.com/watch?v=A1FzrAgMeMw

https://m.youtube.com/watch?v=A1FzrAgMeMw


Fomos convidados pelo Ópera
Studio do Vale a participar da
ópera “Amahl e os Visitantes da
Noite”, que foi apresentada nas
cidades de Taubaté e Campos do
Jordão com a participação do Coro
do Ópera Stúdio e do Coral Meninas
Cantoras de Petrópolis. Trata–se de
uma linda e emocionante história
de um garoto com deficiência que
conheceu os Três Reis Magos e seu
pagem.
Tivemos várias apresentações dessa
ópera e todas emocionaram o
público e os coristas.

(Fotos: Arquivos do coro)
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ÓPERA “AMAHL E OS VISITANTES DA NOITE”

https://www.facebook.com/watch/?v=1379036345611097

https://www.facebook.com/watch/?v=1379036345611097


2020
“Enquanto houver sol, ainda haverá!”

Capítulo 6



Alana Rosa
(Corista 2020)
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NOVOS CORISTAS E NOVAS FORMAS DE 
ENSAIOS E APRESENTAÇÕES

(Foto: Arquivos do coro)



Ana Caroline
(Corista 2020)
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(Foto: Arquivos do coro)

NOVOS CORISTAS E NOVAS FORMAS DE 
ENSAIOS E APRESENTAÇÕES



No Halloween, nos
caracterizamos também.
Por conta do tema, foi
meio assustador, mas
muito divertido. Todos
gostamos muito.

Comemoramos nosso
Carnaval em um dia
de ensaio virtual.
Os coristas estavam
caracterizados.
Foi muito divertido!

A Festa Junina também
foi comemorada no ensaio
virtual.
Tivemos caracterização e
muita diversão também.

Ensaio on-line 
(Foto: Arquivos do coro)
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Ensaio presencial
(Foto: Arquivos do coro)

Ensaio on-line
(Foto: Arquivos do coro)

ENSAIOS TEMÁTICOS

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/487743168574991/

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/487743168574991/


Devido à pandemia da COVID-19, o
Coro Contraponto, no dia 16 de março,
suspendeu todas as suas atividades
presenciais, seguindo as recomendações
feitas pela OMS (Organização Mundial
da Saúde).
Para seguir com o nosso trabalho, foi
decidido que os ensaios continuariam,
mas no modo virtual, usando um
aplicativo de videoconferência.
No início, tivemos dificuldades para nos
adaptar, pois era algo novo para todos.
Com o decorrer dos meses, fomos nos
acostumando e aprendendo a cantar
nesse novo formato. Nossos ensaios
virtuais foram muito produtivos e bem
trabalhados, tivemos nossas atividades
limitadas pela situação.

Ensaio on-line
(Foto: Arquivo do coro)

“Circo Místico” 
Produção on-line

“Triste, louca ou má”
Produção on-line

46

Ensaio on-line
(Foto: Arquivo do coro)

ENSAIOS E PRODUÇÕES VIRTUAIS

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/3296693010364110/ https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/381831039713918/

https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/3296693010364110/
https://www.facebook.com/contrapontocoro/videos/381831039713918/


“Festival Nacional de 
Música e Literatura”
Data: 11 e 15 de outubro
Plataforma: YouTube
Taubaté - SP

“Festival Internacional de 
Corais Canta Brasil 2020 
Virtual”
Data: 24 de setembro
Plataforma: YouTube
Caxambu - MG

“IV Festival Internacional de 
Coros Voces Unidas”
Data: 05 de novembro
Plataforma: YouTube
Bogotá - Colômbia 

“Festival Maranhense de 
Coros”
Data: 19 de novembro
Plataforma: YouTube
Maranhão

“XXV Encontro de coros 
Noite das Vozes”
Data: 12 de dezembro
Plataforma: Facebook
Lorena - SP 

“Concerto de Natal”
Data: 20 de dezembro
Plataforma: YouTube
São José dos Campos - SP

47

“Live com Mere Oliveira”
Realização: 
Coro Contraponto 
Plataforma: Instagram

“Live com Patrícia Costa” 
Realização: 
Coro Contraponto 
Plataforma: Instagram

“Live com Reynaldo Puebla”
Realização: 
Coro Contraponto 
Plataforma: Instagram

NOSSAS APRESENTAÇÕES VIRTUAIS

https://youtu.be/jX-NxyCI-TM

https://youtu.be/jX-NxyCI-TM


Esse dia foi muito divertido e
emocionante, pois comemoramos o
aniversário de cinco anos de Coro
Contraponto, cada um na sua casa,
já que o ensaio foi virtual. Cada
integrante providenciou seu bolo e
sua decoração para cantarmos
parabéns e agradecer por todas as
conquistas realizadas e, assim,
fizemos nossa festa de aniversário
virtual.
Todos gostaram muito!

Ensaio on-line
(Foto: Arquivos do coro)

(Foto: Corista) (Foto: Corista)

(Foto: Corista)

(Foto: Corista)

(Foto: Corista)
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COMEMORAÇÃO ESPECIAL DE 5 ANOS DO CORO



Giovanna Borges
(Corista 2020)

49

CORISTAS DIZEM O QUE ESPERAM PARA 
O FUTURO DO CORO

(Foto: Arquivos do coro)



Maria Giovana Nunes
(Corista 2020)
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(Foto: Arquivos do coro)

CORISTAS DIZEM O QUE ESPERAM PARA 
O FUTURO DO CORO



Nosso espaço foi criado em 12 de agosto de
2015 por Denis Miranda e Flávia Miranda.
Com o sucesso do Coro Contraponto, este
lindo projeto se transformou em algo maior,
que conhecemos hoje como Associação
Cultural Contraponto.
A associação oferece atividades musicais
direcionadas para o coro cênico e parcerias
com diversos segmentos da arte em geral.
A associação é certificada pelo CMDCA
(Conselho Municipal dos Diretos da Criança e
do Adolescente) e pela Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Estado São Paulo.
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL CONTRAPONTO



Queremos agradecer a todos os nossos coristas, que estão com a gente até hoje e
aos que já não estão mais.
Agradecemos aos familiares, por todo apoio e dedicação com o comprometimento
de seus filhos ao coro.
Aos amigos, que sempre nos apoiam e estão conosco, presença constante em
nossas vidas, assistem às nossas apresentações, algumas vezes, viajam com a gente
para apresentações fora e algumas vezes nos ajudam quando pedimos algo para
melhorias do nosso espaço.
À nossa comunidade, por sempre nos acolher de braços abertos e nos permitir
realizar nosso trabalho.
À nossa preparadora vocal e cênica Flávia Miranda, por sempre estar disposta a
dar todo o apoio necessário aos coristas.
Ao nosso regente Denis Miranda, pois sabemos que sem ele esse coro não existiria,
por ser o idealizador do projeto e doar-se inteiramente para que tudo aconteça.
Agradecemos à Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de São José dos Campos, por
meio do Fundo Municipal de Cultura que nos permitiu a confecção do e-book,
“Novos Cantos, Novas Vozes”, para contar a trajetória de 5 anos do Coro
Contraponto.
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PROJETO “NOVOS CANTOS, NOVAS VOZES”



REALIZAÇÃO: FINANCIAMENTO:

www.corocontraponto.com.br

@contrapontocoro

@corocontraponto

Acompanhe nosso trabalho pelas redes sociais

“Projeto FMC “Novos Cantos, Novas Vozes” – Projeto n. 006/FMC/2020 beneficiado pelo Fundo Municipal de Cultura.”

“O conteúdo desta obra é de responsabilidade exclusiva do autor e não representa a opinião dos membros do Conselho Gestor do

Fundo Municipal de Cultura ou da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.”


