IX Festival Café com Música
Regulamento – Oficinas de Música
A IX edição do Festival Café com Música de Cristina-MG oferecerá cinco
modalidades de oficinas para o ano de 2017:
Oficina de Clarinete
Oficina de Saxofone/flauta Transversal
Oficina de Trompete
Oficina de Trombone
Oficina de Percussão
O período das oficinas será de quarta-feira, dia 15 de junho até sábado, dia 17
de junho totalizando 15 horas. Será emitido certificado de participação assinados pelos
professores e coordenadores àqueles que completarem 80% de presença. É condição
obrigatória para a participação na IX edição das Oficinas do Festival Café com Música, a
presença no sábado durante a passagem de som e concerto didático a partir das 16h e
no Concerto de Gala da Orquestra Café com Música às 21h30 (obrigatória a
participação no concerto de gala para os alunos selecionados pelos seus professores
para o mesmo).
Horários das oficinas e ensaio geral:
Quinta-feira dia, 15 e sexta-feira, dia 16 das 09h às 12h e das 14h às 16h serão
os horários das oficinas. E nos mesmos dias das 16h30 às 17h45, serão os ensaios
gerais com os alunos selecionados pelos professores e comissão organizadora.
As aulas do período da manhã serão de nível intermediário abrangendo a
participação de todos os alunos ativamente. As aulas do período da tarde serão de
nível avançado, podendo o professor dirigir a atenção específica para os alunos com
esse nível. Ainda assim todos os alunos participam ativamente ou como ouvintes.
Cada modalidade terá 25 vagas disponíveis através de Inscrição do candidato
pelo site oficial da Prefeitura municipal de Cristina: http://www.cristina.mg.gov.br .
O período de inscrição será de 13 de maio à 05 de junho de 2017, devendo o
candidato preencher todos os campos da ficha de inscrição.
As inscrições serão gratuitas, assim como os todas as oficinas e material
didático (apostilas e partituras). O aluno deve trazer caderno e caneta para suas
anotações e lápis e borrachas para informações adicionais aos arranjos durante os
ensaios gerais no final de cada dia das oficinas.

A organização oferecerá ainda alojamento gratuito e café da manhã para todos
os alunos participantes no mesmo local onde serão ministradas as oficinas (Escola
Carneiro de Rezende). É de responsabilidade de cada aluno trazer colchão,
travesseiros, roupa de cama e banho, etc.
Caso haja mais inscritos que o número de vagas, os professores e a comissão
organizadora selecionarão os candidatos com base nas informações descritas nas
fichas de inscrição.
O concerto será repartido em duas sessões: Concerto didático e Concerto de
Gala da Orquestra Café com Música.
O Concerto didático acontecerá no sábado a partir das 16h30 no palco principal
da Praça Santo Antônio. O início do concerto será por oficinas (naipes) com a entrega
dos certificados pelos respectivos professores e em seguida apresentação com todos
os músicos.
O Concerto de Gala da Orquestra Café com Música acontecerá no sábado a
partir das 21h30 no palco principal da Praça Santo Antônio com uma Orquestra
formada pelos alunos selecionados previamente pelos professores de cada oficina.
Esta será chamada Orquestra Café com Música.
A seleção dos alunos para participarem do Concerto de Gala da Orquestra Café
com Música de 2017 será feita através de audição com os professores antes do
primeiro ensaio geral no dia 15 de junho. Para isso, as partes dos arranjos serão
disponibilizadas com antecedência para estudo antes da data de início das oficinas
para os alunos inscritos.
A organização do VI Festival Café com Música não fornecerá estante de
partitura, devendo cada aluno trazer sua estante, se responsabilizando por ela, assim
como por seu instrumento.
Todos os alunos devem trazer roupas sociais pretas para o Concerto de Gala da
Orquestra Café com Música no sábado para o caso de serem selecionados.
Todas os critérios não previstos neste regulamento serão avaliados e resolvidos
direta e exclusivamente pela coordenação musical juntamente com a comissão
organizadora do evento.
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