
David Dubal tem dado recitais de piano e masterclasses em todo o mundo, e foi jurado de
competições internacionais de piano (incluindo o Van Cliburn International Piano Competition).
Ele gravou vários CDs em conjunto com o pianista Stanley Waldoff para a gravadora Musical
Heritage Society, e três discos foram remasterizados e lançados em CD pela gravadora Arkiv.
Em 2013,  Dubal  participou do filme Holandês  Nostalgia:  a  Música  de Wim Statius  Müller,
comentando sobre as músicas do compositor, o qual foi seu professor em Ohio. Dubal lecionou
na Juilliard School de 1983 a 2018, e na Manhattan School of Music de 1994 a 2015. 
Dubal escreveu vários livros, incluindo a Arte do Piano, Noites com Horowitz, Conversas com
Menuhin, Reflexões do Teclado, Conversas com João Carlos Martins, Lembrando Horowitz e O
Essencial Cânone da Música Clássica (um guia enciclopédico dos compositores proeminentes).
Ele também escreveu e apresentou o documentário A Era Dourada do Piano, premiado com um
Emmy e produzido por Peter Rosen. 

Dubal dá palestras semanais, Noites com Piano, na Good Shepherd-Faith Presbyterian Church,
em Nova Iorque. Ele deu inúmeras palestras no Metropolitan Museum of Art sobre os grandes
pianistas,  mudanças  sociais,  história  da  música  e  tradição  do  piano.  Suas  palestras  estão
disponíveis em seu site:  https://www.pianoevenings.com/david-dubal.  Dubal é o anfitrião das
palestras Sobre o Piano, um programa de performances comparativas de piano na WWFM e o
anfitrião de Reflexões do Teclado, uma exploração semanal de gravações de piano, produzido na
WQXR-FM.  No final  da  década  de  1990,  ele  apresentou  uma série  de  programas  de  rádio
intitulado The American Century, com foco em obras musicais de compositores Americanos do
século XX, agora disponíveis no YouTube.

Entre  1971-1994,  Dubal  serviu  como  diretor  musical  da  rádio  Nova  Iorquina  WNCN-FM
lançando o programa Por Amor à  Música.  Entre  1975 e 1976, ele  apresentou um programa
semanal de performances comparativas intitulado Uma Oferta Musical, com foco na música de
Bach, Beethoven, Brahms, Chopin e Liszt, os quais estão disponíveis no YouTube. Em 1980, sua
série  de  entrevistas  com  Vladimir  Horowitz,  Conversas  com  Horowitz,  recebeu  o  prêmio
Peabody Award. No início da década de 1980, Dubal entrevistou Claudio Arrau para uma série
intitulada Conversas com Arrau, uma série de entrevistas sobre a vida e carreira do pianista. Em
1985, ele entrevistou Yehudi Menuhin nos estúdios WNCN-FM, cujo arquivo foi usado no livro
Conversas  com  Menuhin.  Dubal  foi  diretor  artístico  da  rádio  WNCN-FM  apresentando  o
programa Por Amor à Música, entrevistas com pianistas famosos como Murray Perahia, Mitsuko
Uchida, e Alexis Weissenberg, e compositors como John Corigliano, Phillip Ramey, William
Mayer,  e  Laurent  Petitgirard,  e  outros  incluindo  Quentin  Crisp,  Shlomo  Mintz,  e  Wanda
Wiłkomirska. Várias entrevistas foram arquivadas no YouTube.

Dubal  foi  homenageado pelo  compositor  Virgil  Thomson com um retrato  musical  intitulado
David  Dubal:  In  Flight,  gravada  pela  pianista  Jacquelyn  Helin  cuja  versão  orquestrada  por
Thomson foi também gravada. Em 1986, Dubal foi reconhecido por seu trabalho na WNCN-FM
com um prêmio ASCAP Deems Taylor Award, e em 2006, ele foi premiado com o diploma
honorário de Doutor em Música da Universidade Estadual de Nova Iorque.

Stanley Waldoff começou seus estudos de piano aos seis anos de idade. Dois anos depois, fez
sua estréia profissional tocando um concerto com uma orquestra. Aos treze anos, ele ganhou o



cobiçado  prêmio  Stillman-Kelley,  que  o  ajudou  a  lançar  sua  carreira  pianística  com  vários
concertos. Isto foi seguido imediatamente por três aparições com a Sinfônica de Nova Orleans,
que foram transmitidas na Rádio Nacional. Quatro anos depois, após estudos com Istvan Nadas,
Dr.  Waldoff  entrou  na  Juilliard  School  com uma bolsa  integral,  mais  tarde  sendo aluno do
pianista Martin Canin. Após receber seu bacharelado e mestrado pela Juilliard, Waldoff estudou
seu  doutorado  na  Columbia  University,  graduando  em  1970.  Posteriormente,  foi  pianista-
residente e Diretor Associado da Escola de Rhode Island em Providence. Os três CDs gravados
com David Dubal foram originalmente gravados para a Musical Heritage Society e mais tarde
remasterizados e lançados pela gravadora Archiv. Ele se aposentou como Professor Emérito da
University of Southern Mississippi, onde lecionou por trinta e quatro anos. Stanley Waldoff é um
artista Steinway.

Rosângela Yazbec Sebba é  professora pela  Mississippi  State  University  – Department  of
Music. Ela também tem grande reconhecimento nos Estados Unidos e seus alunos receberam
inúmeras  premiações.  Procurada  para  workshops  e  jurada  de  concursos,  ela  apresenta
regularmente masterclasses,  recitais  e recitais-palestras sobre repertório e pedagogia do piano
nos Estados Unidos, America do Sul, Asia e Europa. Ela está em processo de organização do
primeiro  Programa  de  Música  de  Câmera  na  Europa  para  seu  departamento,  previsto  para
começar no verão de 2022.

Seu álbum Eight Sonatinas and the Sonata for Piano Solo by M. Camargo Guarnieri foi lançado
em 2010 como a primeira e única gravação de todas as obras em CD por uma pianista. O álbum
foi destaque nos programas de rádio do David Dubal - The Piano Matters na WWFM, Reflexão
do Teclado na WQXR-FM, e foi convidada para participar da palestra no Instituto Cervantes do
mesmo.  Devido à  sua  dedicação  em divulgar  a  música  contemporânea,  em 2017 Dr.  Sebba
lançou  um CD  de  música  de  câmara  pela  Centaur  Label  com seu  trio  Millennia  Musicae.
Atualmente é uma das revisoras da Music Teachers National Association onde publicou críticas
musicais  sobre  livros,  CDs  e  métodos  didáticos.  Seus  arranjos  da  música  brasileira  para
diferentes instrumentos estão sendo publicados por várias editoras americanas.

Ela se apresentou em conferências nacionais e internacionais como a College Music Society,
International Villa-Lobos Conference, London International Piano Symposium, LIII Música em
Compostela,  International Double Reed Society e National  Association of College Wind and
Percussion Instructors.

Dra.  Sebba  é  membro  ativa  de  organizações  locais  e  estaduais  de  professores  de  música,
atualmente servindo como Secretária do Fórum de Música do Triângulo Dourado, Presidente de
Avaliações  Distrital  e  Vice-Presidente  de  Avaliações  para  a  Associação  de  Professores  de
Música  do Mississippi.  É membro  de  diversas  associações  nacionais  e  internacionais  como,
Associação  Nacional  de  Professores  de  Música,  Sociedade  Universitária  de  Música,
CARAVELAS - Núcleo de Estudos da História da Música Luso-Brasileira, Federação Nacional
de Clubes de Música, Associação Mundial de Professores de Piano e Associação Nacional de
Instrutores de Sopro e Percussão. Ela está atualmente na lista de Artistas da Comissão de Artes
do Mississipi e em 2013 recebeu o título de artista Steinway. 


