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Inscrições | de 1 de março a 5 de abril de 2019

REGULAMENTO
A Fundação Conservatório Regional de Gaia e o Festival
Internacional de Música de Gaia promovem um concurso destinado a selecionar os participantes no concerto
“Tribuna de Jovens Intérpretes”, integrado na 26ª edição
do referido Festival.
O Concurso está aberto a alunos que frequentem o
Curso Básico e o Curso Secundário de Música do Conservatório Regional de Gaia e a ex-alunos que tenham
concluído os seus cursos Secundários no Conservatório
Regional de Gaia nos últimos 3 anos nas disciplinas de
piano, harpa e clarinete.
OBJETIVOS
Proporcionar a jovens intérpretes a oportunidade de se
apresentarem em contexto artístico exigente.
Proporcionar aos concorrentes experiências de interação pessoal que o concurso pode proporcionar.
Estimular à evolução artística dos alunos através da
apreciação do desempenho dos seus colegas. Tornar
conhecidos novos intérpretes e apoiar a sua integração
na vida cultural da sociedade.

FICHA DE INSCRIÇÃO
CATEGORIAS
Categoria A
– Ex-alunos do Conservatório, que tenham concluído os
seus cursos nos últimos 3 anos.
- O candidato executará um programa de livre escolha
com duração máxima de 20 minutos.
Categoria B
- Alunos do Curso Secundário de música.
- O candidato executará um programa de livre escolha
com duração máxima de 15 minutos.
Categoria C
- Alunos do Curso Básico de Música.
- O candidato executará um programa de livre escolha
com duração máxima de 10 minutos.
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Nome do Aluno

Grau

Instrumento

PROGRAMA

PRÉMIOS
Os alunos escolhidos para participar na Tribuna de Jovens Intérpretes terão um prémio correspondente aos
honorários da colaboração no Festival. Montante a estabelecer.

CONCORRENTES
A apresentação dos concorrentes será feita por disciplina e
por ordem alfabética. Os concorrentes deverão respeitar o
horário que lhes for atribuído. Será prestado aos concorrentes o apoio necessário para que as suas atuações
decorram sem problemas de natureza organizacional.

INSCRIÇÕES
As inscrições decorrerão de 01 de março a 05 de abril
de 2019, na secretaria da Fundação Conservatório Regional de Gaia. As inscrições deverão ser ratificadas pelos respetivos professores.
Este preceito não se aplica aos concorrentes ex-alunos.

PROVAS
As provas realizar-se-ão na Fundação Conservatório
Regional de Gaia, no dia 11 de maio de 2019 em horários a fixar. Cada professor poderá propor 2 alunos por
categoria.

JÚRI
O júri será oportunamente designado.

Minutagem
Data ___ / ___ / ________
Assinatura do PROFESSOR

