
 
 

Jorge Drexler, Embaixador Ibero-Americano para a 

Cultura, visita o programa de cooperação Iberorquestras 

Juvenis e recebe uma surpresa 

 
 

 

 O cantor e compositor uruguaio, Embaixador Ibero-Americano para a Cultura 

desde 2016, visitou o programa de cooperação Iberorquestras Juvenis em 

Montevidéu (Uruguai). 

 Iberorquestras Juvenis é um programa de cooperação liderado pela Argentina, 

Costa Rica, Chile, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, 

Panamá e Uruguai para promover a educação musical e a prática orquestral e 

coral para ajudar jovens em situação de risco social. 

 Ibero-América, uma região pioneira no mundo em entender a cultura como uma 

ferramenta para a inclusão social. 

 
Montevidéu, Uruguai / Madri, Espanha, terça-feira, 28 de maio de 2019 - O músico e compositor 
uruguaio, Jorge Drexler, Embaixador Ibero-Americano para a Cultura, visitou hoje um dos 

programas mais ativos da Cooperação Ibero-americana, Iberorquestras Juvenis. O programa, criado 

em 2009, tem como objetivo a formação de crianças e jovens de poucos recursos por meio da 

educação musical e da prática orquestral e coral como ferramentas para a inclusão social.  
  

Aproveitando que a sua turnê "Silente" o levou ao Uruguai, Drexler visitou o Sistema de Orquestras 

e Coros Juvenis e Infantis do Uruguai, que faz parte do Programa Iberorquestras Juvenis. 
  

Durante a sua visita, Drexler se reuniu com músicos jovens, cantores e luthiers. Conheceu o 

trabalho da oficina de luthiers do Iberorquestras Juvenis, onde jovens aprendem a consertar seus 

https://www.segib.org/pt-br/embaixadores-ibero-americanos-para-a-cultura/
https://www.iberorquestasjuveniles.org/pt/home


 
 
próprios instrumentos, e conheceu a experiência bem-sucedida do programa uruguaio de 

aprendizagem de música e coral "Un niño, un instrumento". 

  
Após a visita, o artista recebeu uma surpresa. Músicos e cantores da Orquestra Juvenil e do Coral 

Infantil e Juvenil do SODRE interpretaram três músicas suas: "A la sombra del ceibal", "Todo se 

transforma" e "Telefonía". 

 
"Em um mundo onde a tensão e a polarização das sociedades crescem, uma orquestra de música é 

uma garantia de empatia...Esta é uma ferramenta de paz e de cidadania. Meus sinceros parabéns", 

disse Drexler, visivelmente emocionado. 
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Drexler foi nomeado Embaixador Ibero-Americano para a Cultura pela Secretária-Geral Ibero-

Americana, Rebeca Grynspan, em 2016. 

  

O músico já havia participado das campanhas da Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) 

"Somos Ibero-América", em 2017, ao lado do também Embaixador Ibero-Americano para 

a  Cultura, Carlinhos Brown, e "Diferentemente Iguais", em 2018. Por meio da colaboração com 

artistas de destaque, a Secretaria-Geral Ibero-Americana busca dar visibilidade aos resultados 

gerados pelos 29 programas de cooperação ibero-americana, dos quais 14 são culturais. 

  

IberOrquestras Juvenis tem como objetivo difundir a educação musical para a integração 

social entre jovens; promover a criação e o desenvolvimento de sistemas nacionais de 

orquestras, corais e bandas que promovam a participação de jovens de recursos médios ou 

baixos nos países ibero-americanos; converter as orquestras, corais e bandas em um 

instrumento de prevenção e combate às drogas, à violência e à criminalidade; ampliar o 

mercado de trabalho aberto a jovens profissionais da música e promover a mobilidade de 

instrumentistas, profissionais, solistas e diretores ibero-americanos. 
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A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-Americana na preparação das Cúpulas 

Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para o fortalecimento da 

comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação, coesão social, inovação e cultura nos países de língua 

espanhola e portuguesa na América Latina e na Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  

Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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