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SOCIEDADE DE CULTURA AR'mSTICA 

Apresentação n.9 959 

Pianista 

MISHA DICHTER 

LOJA 1 • RUA 24 DE MAIO, 253 
LOJA 2 • ALAMEDA ITU , 1 092 

- Esquina Augusta 
LOJA 3 • RUA JOAQUIM NABUCO, 203 

- BROOKLIN 
LOJA 4 • AV. FARIA LIMA, 1635 
LOJA 5 • RUA SÃO BENTO, 24 

BRENNO ROSSI 
Completa linha de equipamentos de som : 
amplificadores , toca-discos,caixas acústicas . 

. Discos clássicos, óperas, populares e jazz. 

SOM - IMAGEM - DISCOS 

•'"' 



r ·.·.··=~~:~:~~·:,~~)-~, ..... ~·:··~ .... ·~ .. ·· 

l .r"""''''r","'""'''<Y· 
$'"' ,_.,, •r.''(>' "'Jo'i.•,~•.••.•.~~ '-'·',0,~,,~ ~·~VI'U,0,01.' 0,~~·{ 

·"'' ............. ~ ........ :... 

"""' l 
·~ 

tricolã 



MISHA DICHTER 

Poucas vezes um intérprete musical 

fez uma carreira tão rápida como o jo

vem e celebrado Misha Dichter. Com a 

idade de 27 anos domina o mundo do 

teclado e o fato de ter sido aplaudido 

nas mais distantes regiões do globo dá 

uma prova irrefutável de seu talento. 

«Sua maneira incrível de executar 

o Primeiro Concerto de Brahms no Festi

val de Ravinia, constituiu um desses even

tos que realmente confirmam as melhores 

expectativas», conforme observou o «Chi

cago Daily News», Misha Dichter perten

ce ao reduzido número de artístas em

presados pelo exigente Sol Hurock. 

Foi em 1966 que o nome de Misha 

Dichter começou a adquirir fama inter

nacional, logo dep·ois de obter a Meda-

lha de Prata no Terceiro Concurso Inter

nacional de Piano Tchaikovsky, realizado 

em Moscou, oportunidade em que mere

ceu aplausos e felicitações superi·ores a 

de todos os outros ganhadores. 

O artista visitante nasceu em Shan

gai em 1945, e com a idade de dois anos 

foi residir em los Angeles, California. 

Aos seis iniciou seus estudos musicais 

com Aube Tzerko, prosseguindo ma1s 

adiante como discípulo da Juilliard 

School of Music, em Nova York, como 

aluno da célebre pedagoga Rosina Lhe

vinne. 

Ao regressar de sua primeira visita 

a Moscou, Misha Dichter estreou nos Es

tados Unidos como solista com a Orques

tra Sinfônica de Boston, dirigida por Erich 

(Continua) 

Massey Ferguson 
TRATORES, COLHEDEIRAS, 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
E MÁQUINAS INDUSTRIAIS. 



artigos finos para cavalheiros 

CASA NAZARIAN 
tradição de bom gosto 

cons. crisp'iniano- esquina são joão 



São Paulo, 20 de junho de 1973 - 21 hora s 

Apresentação n .'? 959 

Pianis ta 

MIS H A DIC HTER 

PR OG R AMA 

1 .a parte 

HAYDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonata em dó ma ior, Peters N .<? 50 
-----, Allegro 

- Adagio 

- Allegro molto 

BRAHMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonata n.o 3, em fá menor, op. 5 
- Allegro maestoso 

- Andante espressivo 

- Scherzo - Allegro energico 

- Finale - Allegro moderato uma rubato 

2.a parte 

MUSSORGSKY o • • o • • • • • • • • • • • • • • Quadros de Uma Exposição 
Passeio - Gnomos - Passeio - O velho Cas

telo - Passeio - As Tulherias (Meninos brin

cando) - Bydlo (Carreta polonesa puxado por 

bois) - Passeio - Ballet .dos pintinhos nas cas· 

cas - Samuel Goldberg e Schmuyle (O Judeu 

rico e o Judeu pobre) - O Mercado de Limo

ges - Catacumbas - Cum Mortuis in Língua 

Mortua (Passeio) ___, A Cabana de Baba Yaga -

A Grande Porta de Kiev. 

Próxima Apresen taçã o - 2 1 de agôsto (terça -fei ra) - Du·o NICOLLET - R.O
BERTO DE REGINA - flauta e cravo ( Suiça e Brasil) 

PRATA 100 Ê MAIS PRATA 
NAS BOAS CASAS DO RAMO 



Se você quiser instalar um an1pli:6.cador de 400 watts nun1. 
~bicnte de 4 por 5 Raul .Duarte vai lhe dizer um sonoro 
NAO. 

Porque antes de vender um equipamento de som, Raul Duarte 
quer ver onde e como ele vai ser in talado. 

Raul Duarte vai ver o tan1anho do lugar, o tipo de tnaterial 
etnpregado na construção, a cortina, os tapetes, etc ... Até 
n1esmo uma corrente de ar não engana o pessoal de Raul Duarte. 

Só depois disso Raul Duarte está a vontade para receitar a 
potência do amplificador, o tipo das caixas, o toca discos 
ou tape deck. 

Vendendo, instalando e prestando assistência técnica há
mais de vinte anos, Raul Duarte está tranquilo para dizer 
que sua casa vai ter o melhor son\ depois do Municipal. 

A.tnplificadores- Tape Decks- Caixas- Toca Di cos
Tunners - Cassete - I)i co - Fitas. 

20 Anos de son1 

Rua 7 de Abri~ 296- TJs. 33-2434-33-1473 



(Continuação) 

leinsdorf, no Festival de Tanglewood, em 

agôsto de 1966, ·oportunidade em que 

a NBC r·zalizou uma transmissão televi

sionada para todo o país. Esse ano po

de ser considerado o ponto de início da 

carr&:ra profissi·onal do jovem intérprete 

norte-americano, seguindo-se apresenta

ções com as Orquestras Sinfônicas e Fi

larmônicas de Filadélfia, Pittsburgh, De

troit, San Francisco e los Angeles. Sua 

estréia, dois a nos mais tarde, como so

lista da Orquestra Filarmonica de Nova 

Y crk sob a batuta de leonard Bernstein 

demonstrou ao público que em Misha 

Dichter se uniam um pianista consumado 

e um talento dê incontestável qualidade. 

Entre as mais importantes atuações 

que o artista teve· em 1969, figuram vá-

nas apresentações no Festival de Edim

burgo e uma tournée pela União Sovié

tica, que se efetuou sob os auspícios do 

Ministério de Cultura do mencionado país. 

A partir de então o talentoso intérprete 

tem se apresentado na maioria dos cen

tros musicais da Europa e Estados Uni

dos e em 1971 participou como solista 

de uma tornée· com a Orquestra Filarmo

nica de Israel, de três semanas de dura

ção. Nesse último ano foi aplaudido no 

Ho!lywood Bowl, no Festival de Holanda, 

no Japão e nos concertos dados pela Or

questra Sinfonica de Londres e a Or

questra Filarmonica de Nova York. 

lndubitávelmente com a figura de 

Misha Dichter nos defrontamos com um 

grande talento. 

SALÃO DE CIIÃ 
E RES'I'AURANTE 

chá mon 
PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR, 1 06 - 1 .<? ANDAR 

TELEFONE 37·2676 - SÃO PAULO 



Abnt 
Maio 
Maio 
Junho 
Agôsto 

Agôsto 
Setembro 
Setembro 
Outubro 
Outubro 

Presidente 

SOCIEDAD,E DE CUL,TURA AR~íSTICA 

TEMPORADA DE 1973 

16 - «Nikolais Dance Theatre» - (USA) 
3 - Yong Uck Kim- violinista (Coréia) 

21 - Antonio Janigro - violoncelista (Itália) 
20 - Misha Dichter- pianista (USA) 
21 - Duo Nicollet - Roberto de Regina - flauta e cravo 

(Suíça e Brasil) 
27 - Ya.ra Bernette - pianista (Brasil) 
11 - Juilliard Quartet - cordas (USA) 
18 - I S.olisti Veneti - orquestra de cordas (Itália) 
16 - Gilberto Tinetti - pianista (Brasil) 
23 - Alfred Deller e Mark Deller, contratenores, Alande, 

Desmond Dupré. 

DIRETORIA 

Vice Presidente 
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita 
José Pinheiro Neto 

1. o Secretário 
2. o Secretário 
Tesoureiro 
Secretário Executivo 

Acácio Arruda 
Carlos P. de Campos Vergueiro 
Juvenal Ricci Ayres 
Alberto Soares de Almeida 



VIOLÃO DEL VECCHIO 
INDISCUTIVELMENTE O MELHOR 

Fábrica e Loja: Rua Aurora, 190/198 

Fones: 221-0724 - 221-0189 - 220-2047 

Caixa Postal, 611 São Paul.o 
MOD~LO SEGOVIA 

FINALMENTE um OISC JOQUEI 
só para você 

eToca os sucessos 
da sua escolha 

e Só se preocupa com alta 
fidelidade estereofônica 

e nas boas lojas do ramo 

Mais uma jóia TATERKA I LINEAR 

AGORA também no Bairro do ITAIM 
com filial altamente especializada em 

ONDE V. SEMPRE FAZ 

A MELHOR COMPRAI 

ROUPAS de CAMA, MESA e BANHO 
COBERTORES E ACOLCHOADOS 

TRAV.ESSEIROS, COLCHAS E MANTAS 

RUA JOAQUIM FLORIANO, 768 
ao lado da DROGASIL - Tel. : 80 -7128 

NO CENTRO: Rua 24 de Maio, 224 




