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GRUPO DE MÚSICA 
(FOLCLORE E TRADIÇÃO)

MUNICÍPIO: Ibirama.
Denominação do Grupo de Música: grupo de cítaras.
Origem Étnica-Cultural: alemã.
Tipo (s) de Música: canções de diversas culturas.
Tipos  de  Instrumentos  Utilizados  pelo  Grupo  de  Música:  cítaras,  bandolim,  violino,  violão, 
bandonion.
Breve Histórico do Grupo de Música: o grupo foi fundado em 1951 com o nome de “Clube de 
Cítaras Harmonie” (Zither Club) e regido por Francisco Kolbe. Na época eram integrantes Hertha 
Kolbe Reis Schwendler (violino), Kaethe Illing (bandolim), Gertrud Frankowia (violão), Ruth Radloff 
(cítara), Edith Schmidt (cítara), Ingrid Schifter (bandolim) e o maestro Kolbe (cítara). Entretanto, anos 
após, por vários motivos, inclusive em virtude do falecimento de seu líder, Sr. Kolbe, o grupo se 
desfez.  Porém, em 1975,  as  atuais  presidente  e  maestrina,  Sra.  Kaethe  Illing e  Gisela  Schmoelz, 
respectivamente, recriaram o tão saudoso conjunto. Outras pessoas se integraram ao grupo, inclusive 
através  do  canto  e  desde  então  vêm mantendo  firme  seus  objetivos  culturais,  a  manutenção  das 
tradições, o resgate de tocar instrumentos raros e de difícil  execução, como a cítara,  o violino, o 
bandonion e o bandolim. O grupo é inédito na região, Estado e país, despertando por onde passa a 
curiosidade, o encanto e a admiração das pessoas, pela beleza e o afinado som de seus instrumentos. 
Executa  músicas  e  canções  as  mais  variadas,  das  mais  diversas  culturas,  como  alemã,  italiana, 
brasileira, músicas clássicas, populares, folclóricas e também religiosas. 
Responsável pelo Grupo de Música, Função e Endereço: Kaethe Illing, presidente do grupo. Rua 
Marechal Deodoro, 127.
Data de Fundação do Grupo de Música: 27/07/1995.
Possui Sede Própria, ou Alugada, ou Emprestada? Emprestada.
Endereço de Localização da Sede: Rua Joinville, Rua Marechal Deodoro, 127.
Número de Integrantes com Descrição da Faixa Etária: muitas pessoas passaram pelo Grupo no 
decorrer dos anos e atualmente são os seguintes integrantes: cítara: Gisela Schmoelz e Ruth Radloff; 
bandolim: Kaethe Illing e Ana Carolina Starke; violino: Anton Geier; violão: Elvira Holetz e edegar 
Fernando Starke; bandonion: Claiton Kolm; cantoras: Lydia Bahr, Else Germer, Leonilda Schwaderer, 
Hildegard von Paraski e Lore Christen.
Apresentações/Participações de Destaque: Já teve a oportunidade de se apresentar nos mais diversos 
lugares  e  ocasiões,  em nível  regional  e  nacional,  inclusive  na  Assembléia  Legislativa  do Estado. 
Participou também da gravação de um LP do coral  “Camerata Vocale” de Blumenau. Em junho de 
1985 gravou seu próprio LP com o título “Meine berge, mein Tal” (Meus montes, meu vale).
Dias, Horários e Locais de Atendimento ao Público: conforme solicitação.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Grupo de Música: para perpetuar a  existência desse 
conjunto  e  deixar  uma  contribuição  para  a  nossa  cultura,  o  grupo,  em  conjunto  com  alguns 
colaboradores e patrocinadores se empenharam na gravação de um CD que leva o título “Wir sind 
Musikanten” (Nós somos músicos). O CD contém 22 músicas, as mais variadas, inclusive 7 músicas 
natalinas.
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