Conservatório Regional do Baixo Alentejo
Regulamento do VIII Curso de Cordas em Castro Verde

1. Introdução
O Conservatório Regional do Baixo Alentejo realiza pelo oitavo ano o Curso de Cordas, esta
edição do Curso de Cordas é direcionada a jovens instrumentistas que frequentem o curso de
iniciação, curso livre, ensino básico e ensino secundário de violino, viola, violoncelo, contrabaixo
e guitarra clássica, tendo como objetivo criar um ponto de encontro comum para o convívio e
troca de experiências, desenvolvendo também a evolução técnica instrumental e espírito de
equipa.
As atividades em conjunto são importantes para o desenvolvimento dos alunos, contribui para a
concentração, disciplina, organização e socialização.

O Curso realiza-se em Castro Verde durante a interrupção letiva da Páscoa, nas seguintes
datas:


Curso de Cordas: de 30 de março a 1 de abril de 2020

2. Estrutura do curso para Instrumentistas
O curso está direcionado para os instrumentos de cordas que podem formar uma orquestra.
Tal como nas edições anteriores continuaremos a apostar no aspeto prático da música,
consubstanciado num grande número de momentos de prática musical, como fator de
desenvolvimento sustentado. Neste curso será dada a importância para:


Promover práticas enriquecedoras do trabalho de orquestra bem como o
aperfeiçoamento da prática individual do instrumento;



Aperfeiçoar o nível artístico e interpretativo dos alunos;



Fomentar nos participantes a capacidade de apresentar reportório num curto período de
tempo;



Estimular o intercâmbio de alunos dos diferentes polos do conservatório, instrumentos e
escolas de música da região.



Oferecer aos alunos a oportunidade de se ouvirem uns aos outros, e desenvolver a parte
auditiva, um dos importantes fatores de aprendizagem de um instrumento de cordas.

3.

Local

Conservatório Regional do Baixo Alentejo no polo de Castro Verde (Rua Dr. António Francisco
Colaço nº3, 7780-186 Castro Verde).

4. Plano de Ensaios

Manhã

Horários*

30 de março

31 de março

1 de abril

9h30

Ensaios de naipes;

Ensaio de naipes;

Ensaio

12h30
Pausa

12h30

naipes;
Almoço

Almoço

Almoço

Ensaios dos grupos

Workshop de Construção de Ensaio Geral

14h00
Tarde

14h00
17h00

Guitarras (Henrique Gabriel)
Ensaio dos grupos

*Os alunos do curso de iniciação apenas terão ensaios da parte da manhã no primeiro e
segundo dia;

5. Formadores
O curso será orientado pelos professores de instrumentos de cordas do Conservatório Regional
do Baixo Alentejo:
Violino e Viola: Andreia Fernandes, Luis Rufo e Vasken Fermanian;
Violoncelo: Halina Berezowska;

de

Contrabaixo: Hugo Monteiro;
Guitarra Clássica: José Micael (direção musical), Margarida Fernandes e João Nunes.
6. Formandos
Alunos dos cursos livres, de iniciação, básico e secundário, de todos os conservatórios e escolas
de música da região.
7. Deslocação e Alimentação
A deslocação e alimentação dos alunos é por conta dos participantes.

8. Apresentações Públicas
No final do curso será apresentado um concerto no Cineteatro de Castro Verde dia 1 de Abril
pelas 18h30.

9.

Inscrições

As inscrições serão feitas em impresso próprio do curso. As inscrições deverão ser entregues
até dia 25 de março de 2020. O valor da Inscrição: Alunos do CRBA – 10€; Alunos Externos –
20€
Nota: para os alunos externos existe um limite de 20 vagas.
No caso de pagamento por cheque, este deverá ser emitido à ordem do Conservatório Regional do Baixo Alentejo.
Em caso de transferência, esta deve ser feita para o PT50 0045 6100 4024497481534 - Conta CCA (neste caso é
obrigatório enviar por e-mail (geral@crba.edu.pt) o comprovativo da transferência com identificação da pessoa que
se inscreve. A inscrição só é válida após a confirmação da transferência. Em caso de desistência, o valor da
inscrição não será devolvido.

10. Certificado de Participação
Será entregue a todos os participantes no último dia do curso um certificado de participação.

11.

Indumentária para a Apresentação Final

Roupa Informal.

12.

Contactos do Conservatório Regional do Baixo Alentejo

Para mais informações:
CRBA Sede
Praça da República nº 45 e 46
7800-427 Beja
Telefone: 284 312 880
Fax: 284 312 889
E-mail: geral@crba.edu.pt

CRBA Castro Verde
Rua Dr. António Francisco Colaço nº3
7780-186 Castro Verde
Telefone: 286 328 020
Fax: 286 328 594
E-mail: castroverde@crba.edu.pt

CRBA Moura
Rua da República nº31
7860-245 Moura
Telefone: 285 251 725
Fax: 285 254 892
E-mail: moura@crba.edu.pt

