
 
 
 

AVISO DE PAUTA 
 

Grande Final do III Concurso Internacional BNDES de Piano do 
Rio de Janeiro acontece no sábado, dia 8 de dezembro 

 
Três finalistas, acompanhados pela OSB, se apresentam a partir das 17h no 

palco do Theatro Municipal 
 
O grande vencedor da terceira edição do Concurso Internacional BNDES de 
Piano do Rio de Janeiro será conhecido no próximo dia 8 de dezembro, no 
Theatro Municipal. Os três finalistas - Mikhail Berestnev (Rússia), Nino Bakradze 
(Georgia) e Tamila Salimdjanova (Uzbequistão) - vão se apresentar com a 
Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a regência da maestrina Ligia Amadio, a 
partir das 17h, diante do júri internacional e do público, que também escolherá um 
vencedor.  
 
Na ocasião, Berestnev apresentará o Concerto nº 3 de Sergei Prokofiev, Nino 
Bakradze tocará o Concerto nº 4 de Beethoven e Salimdjanova o Concerto nº 1 de 
Liszt. A entrada para o espetáculo é gratuita, e os ingressos começarão a ser 
distribuídos a partir das 16h, na bilheteria do teatro. O grande vencedor ficará com 
o prêmio de R$ 80 mil, mais uma série de concertos agendados no Brasil e 
exterior; o segundo colocado levará R$ 55 mil para casa; enquanto o terceiro lugar 
receberá R$ 35 mil. Pela primeira vez o público poderá votar em seu candidato 
preferido, que receberá um prêmio de R$ 15 mil. 

A competição, que começou com 16 pianistas, vindos de 11 países, tem uma 
premiação total de R$215 mil e uma série de concertos agendados.  
 
SERVIÇO:  
Final do III Concurso Internacional BNDES de Piano do Rio de Janeiro 
Orquestra Sinfônica Brasileira 
Mikhail Berestnev (Rússia), Nino Bakradze (Georgia) e Tamila Salimdjanova 
(Uzbequistão) 
Ligia Amadio - Regente 
Data:  8 de dezembro de 2012 às 17h 
Local:  Theatro Municipal do Rio de Janeiro (Praça Floriano s/n° – 
Cinelândia/Centro) 
Ingressos:  Entrada gratuita para todos os concertos e provas 
(Para os concertos no Theatro Municipal, o ingresso deve ser retirado na bilheteria, 
1 hora antes do início do espetáculo) 
Mais informações:  www.concursopianorio.com 
  
CREDENCIAMENTO E INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA:  
RPM Comunicação - www.rpmcom.com.br 
Érica Avelar – erica@rpmcom.com.br – (21) 3478-7437 // 8272-2337 
Renata van Boekel – renata@rpmcom.com.br – (21) 3478-7406 // 8018-9977 
 
 
 



 
 
 
 
 


