Edital Camerata coral de Itaipu
— Temporada 2018

A Associação de Teatro Amadeus, representado na figura do regente Gustavo
Henrique Pinto, promove chamada para músicos de orquestra de Foz do Iguaçu, Ciudad
del Este e Puerto Iguazú para formação da camerata coral de Itaipu.
Estão aptos para participar músicos que comprovem qualidade técnica em
processo seletivo acompanhado por banca.
O concurso será composto por duas fases:

1ª fase
1.1 Inscrições
• Os
interessados
deverão
mandar
currículo
gustavohenriquesp@hotmail.com
• As partes de cada instrumento serão enviadas via e-mail.

para

o

e-mail:

1.2 Repertório
•
•

Cordas: 4 momentos- Ernani Aguiar e Missa Armorial – Capiba
Demais instrumentos: Missa Armorial – Capiba.

2ª fase (presencial)
A segunda fase acontecerá no dia 10 de novembro na Fundação
cultural de Foz do Iguaçu, com início estipulado às 14h. A prova
consistirá:
2.1 Musicalidade
•

Leitura à primeira vista

2.2 Prática
•
•

Prática individual do repertório proposto
Prática coletiva do repertório proposto.

Resultado
•

O resultado final será divulgado por ordem classificatória no dia 12 de novembro.

Vagas / Instrumentos
•
•
•
•
•
•
•
•

4 violinos
2 violas
2 cellos
1 contrabaixo
2 flautas
1 clarineta
1 Fagote
3 Percussões (zabumba, triângulo, caixa clara)

Disposições Finais
•

A camerata do coral de Itaipu será atribuída em acompanhar o coletivo vocal nas
apresentações de natal do ano de 2018.

•

A remuneração respeitará o nível técnico de cada integrante (spalla, chefe de
naipe).

•

Os músicos serão remunerados por apresentação

•

O módulo apresentação contempla dois ensaios junto ao coral de Itaipu mais
apresentação.

•

Os músicos terão que possuir CNPJ.

•

É de interesse manter uma agenda estável de apresentações no ano de 2019.

•

A participação e classificação no processo eletivo não implica assunções de
obrigações.

Maiores informações no e-mail:
gustavohenriquesp@hotmail.com

