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Lenine
Dia 16 (sábado) às 20h30
Local: Palco da Festival de Música

Tantinho da Mangueira
Dia 17 (domingo) às 20h30
Local: Palco Brasil

Edu Krieger
Dia 18 (segunda-feira) às 20h30
Local: Palco Brasil

Renato Borghetti
Dia 19 (terça-feira) às 20h30
Local: Palco Brasil

Sururu na Roda
Dia 20 (quarta-feira) às 20h30
Local: Palco Brasil

Céu
Dia 21 (quinta-feira) às 20h30
Local: Palco Brasil

Monobloco
Dia 22 (sexta-feira) às 20h30
Local: Palco Festival de Música

Tito Lys e Trio Manarí
Dia 23 (sabado) às 20h30
Local: Palco Brasil

SHOWS NACIONAIS:

16ºFestival de Música de Itajaí
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JAM SESSION

Nos dias de 17, 19, 21 e 23 de novembro a partir das 22h, 
acontece a tradicional JAM SESSION, onde os músicos tem a 
oportunidade de subir ao palco e tocar. Muito improviso, jazz, 
MPB e excelentes músicos.
O que é: JAM SESSION
Quando: dias 17, 19, 21 e 23 de novembro às 22h.
Local: Mercado Público de Itajaí

CHORO NO MERCADO

Os apaixonados pelo Choro tem uma programação especial. 
Rodas de Choro no Mercado Público de Itajaí todos nos dias 
16, 18, 20 e 22 de novembro a partir das 22h.
O que é: RODA DE CHORO
Quando: dias 16, 18, 20 e 22 de novembro a partir das 22h.
Onde: Mercado Público de Itajaí

A Música Invade a Cidade!
Apresentações musicais em diversos pontos da cidade com a 
finalidade de levar música ao cotidiano das pessoas e divulgar o 
16º Festival de Música de Itajaí. 

• “A música pega o ônibus” – sábado dia 16 de novembro 
das 11h00 às 12h00; sexta-feira dia 22 das 17h00 às 18h00; 
sábado dia 23 das 11h00 às 12h00; Local: Av. 7 de setembro 
esquina com rua Gil Stein Ferreira

• Oficinas nos Bairros:
 QUEM QUER BOLACHA? 
 Oficina de DJ para crianças
 
 O VIOLÃO ENTROU NA RODA
 Oficina de Violão

 TAMBOR DA ESPERANÇA
 Escolar de Samba Mirim

 SOLTA VOZ 
 Oficina de Canto Coral Infantil

EVENTOS PARALELOS:
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Oficinas do 
16º Festival 
de Música 
de Itajaí

de 18 a 23 de novembro de 2013

Inscrições pelo site: 
www.festivaldemusica.itajai.sc.gov.br
ou
www.aventurapelosmaresdomundo.com.br

Após realizar sua inscrição no site, imprimir o documento e fazer 
depósito na conta do Banco do Brasil - Agência 0305-0 c/c n° 
58.125–9, em nome de 16° Festival de Música de Itajaí e reme-
ter o comprovante de depósito bancário com ficha de inscrição 
para o e-mail: cmpconservatorio@gmail.com

Obs.* Os depósitos deverão ser efetuados individualmente por 
CPF e ficha de inscrição.

Os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 03 
dias após a inscrição, sujeitos a exclusão de cadastro.

Preço das Oficinas: 
Uma oficina: R$ 35,00 / Duas oficinas R$ 60,00 / Três oficinas 
R$ 80,00
* Em caso de desistência, os valores não serão devolvidos;

Realização:
Fundação Cultural de Itajaí
Rua Lauro Muller, 53, Centro, Itajaí/SC
CEP 88301-400 Fone/Fax (47) 3348-3610 e/ou 3349-1516 
E-mail: festivaldemusica@itajai.sc.gov.br

Coordenação das Oficinas
Conservatório de Música Popular Cidade de Itajaí

Secretarias das Oficinas: 
Conservatório de Música Popular Cidade de Itajaí
Rua Felipe Reiser, 200, São João
CEP: 88304-360 Itajaí
Fone (47) 3344 3895
www.conservatoriodeitajai.com.br
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Condições para participar das oficinas

1. O aluno deverá apresentar-se no local marcado para sua ofici-
na, impreterivelmente na data informada no material do Festival, 
para receber do monitor de sua oficina o seu cartão de iden-
tificação e todas as informações relativas ao curso em que se 
matriculou; 
2. O aluno deverá trazer seu instrumento (exceto bateria), es-
tante de música e cabos para seu instrumento;
3. Não serão aceitos alunos que não preencham as exigências 
dos pré-requisitos, pois os professores farão uma triagem no in-
ício do curso;
4. É vedada a participação de alunos ouvintes em qualquer dos 
cursos oferecidos.
5. Receberá certificado de participação o aluno que obtiver um 
mínimo de 85% de frequência em cada curso;
6. O aluno que não comparecer ao curso no primeiro dia de 
aula poderá perder direito a vaga, caso haja outros candidatos 
em lista de espera;
7. Os casos não constantes nestas condições serão estudados e 
resolvidos pela Coordenação das Oficinas.

IMPORTANTE
Não haverá alojamento

Hotéis

Adry Hotel    (47) 3348 – 6720
Calçaras Palace Hotel   (47) 3348 – 8600
Grajú Turismo Hotel   (47) 3348 – 6585
Grande Hotel    (47) 3348 – 2179
Hotel e Pousada Cirandinha  (47) 3344 – 2193
Hotel Ibis Itajaí    (47) 3249-  6800
Hotel Leste Oeste   (47) 3344 – 4491
Hotel Marambaia Cabeçudas  (47) 3348 – 7373
Hotel Rocha    (47) 3348 – 3282
Hotel Rota do Mar   (47) 3348 – 4274
Hotel Vitória    (47) 3348 – 2066
Itajaí Tur Hotel    (47) 3348 – 4600
Marjaí Tourist Hotel   (47) 3344 – 0798
Reese Mariner Plaza Hotel               (47) 3045 – 1880
Sandri Palace Hotel   (47) 3348 - 1855  

16ºFestival de Música de Itajaí
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ÍNDICE DAS OFICINAS:
I. NÚCLEO INSTRUMENTAL
1. Violão Popular
2. Prática de Conjunto de Choro
3. Oficina de Bateria Intermediário
4. Oficina de Bateria Avançado
5. Percussão Rudimentar
6. Percussão Brasileira
7. Tambores da Amazônia 
8. Desenvolvendo linguagem e mecanismos harmônicos para 
guitarra (Matutino)
9. Desenvolvendo linguagem e mecanismos harmônicos para 
guitarra (Vespertino)
10. Oficina e levadas para o Piano
11. Técnica e Musicalidade para Saxofonisnas, Clarinetistas e 
Flautistas
12. Prática de Orquestra Experimental
13. Oficina de Contrabaixo
14. Oficina de Prática de Conjunto
15. Música Vocal e Humor
16. Montagem de Espetáculo

II. NÚCLEO VOCAL
17. Música Vocal e Humor
18. Montagem de Espetáculo
19. Técnica Vocal e Interpretação para o Canto Popular (Matu-
tino)

20. Técnica Vocal e Interpretação para o Canto Popular (Ves-
pertino)

III. NÚCLEO MÚSICA, COMUNICAÇÃO E 
TECNOLOGIAS
21. Edição, Mixagem e Masterização
22. Workshop de Produção Técnica 
23. Workshop de Técnicas de Gravação

IV. NÚCLEO DE ESTRUTURAÇÃO
24. Harmonia Aplicada à Música Popular
25. A Canção Brasileira – Do Regionalismo ao Pop

V. NÚCLEO EDUCAÇÃO MUSICAL
26. O Passo – Música e Educação (Matutino)  
27. O Passo – Música e Educação (Vespertino)
28. Musicalização pela Música Brasileira para Crianças
29. Música Brasileira na Sala de Aula – Para Professores

VI. NÚCLEO OFICINA NOS BAIRROS
30. Quem quer Bolacha? – Oficina de DJ
31. O Violão Entrou na Roda – Oficina de Violão
32. Tambor da Esperança – Escola de Samba Mirim
33. Solta Voz – Oficina de Canto Coral para Crianças
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NÚCLEO 
INSTRUMENTAL 

MARCELLO GONÇALVES (RJ)
Um dos mais celebrados violonistas de 7 cordas do Brasil, é 

integrante dos grupos Trio Madeira Brasil e Rabo de Lagartixa e 
tem duo com o cavaquinista Henrique Cazes. Diretor Musical de 
trabalhos marcantes da música brasileira, como o documentário 
sobre Choro “Brasileirinho” e “Quando o Canto é Reza” de Rob-
erta Sá e Trio Madeira Brasil, vencedor do Premio da Música na 
categoria Melhor Disco de MPB, além da Produção Musical de 

“YV”, de Yamandú Costa e Valter Silva. 

1. OFICINA: VIOLÃO POPULAR – 20 VAGAS 
Das 09h30 às 11h30 – Local:Univali - Bloco D8 – sala 301
Descrição: Estudo do violão popular brasileiro abordando os 
fundamentos rítmicos de diferentes gêneros da música brasileira. 

Objetivos: Construir uma base sólida para que o aluno tenha 
condições de elaborar um repertório como acompanhador 
e solista, criando seus próprios arranjos e sendo estimulado a 
compor.

Conteúdos: Exemplos de diferentes visões do instrumento 
como solista e acompanhador no contexto da música brasileira.

Público alvo: violonistas de nível intermediário e avançado.

Descrição
das Oficinas

16º Festival de 
Música de Itajaí

OF
IC

IN
AS
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Pré-requisitos: Desempenho intermediário e avançado no in-
strumento. Conhecimentos mínimos de leitura musical e de 
acordes.

2. OFICINA: PRÁTICA DE CONJUNTO DE CHORO - 
30 VAGAS             
Das 13h30 às 15h30 – Local: Univali – Bloco D8 – sala 206
Descrição: Contato com os diversos gêneros que compõem o 
universo do Choro.

Objetivos: Desenvolver o vocabulário musical a partir do 
aprendizado e análise de um repertório. Exercitar o trabalho em 
grupo, as funções de cada instrumento, questões harmônicas, de 
interpretação e de dinâmica.

Conteúdos: Exemplos de arranjos e transcrições de gravações 
fundamentais para o entendimento da linguagem do Choro. 

Público alvo: músicos e estudantes de diversos instrumentos in-
teressados em conhecer a linguagem do choro e praticá-la nas 
oficinas ao lado de colegas  

Pré-requisitos: Desempenho intermediário e avançado no in-
strumento. Conhecimentos mínimos de leitura musical e de 
acordes. Disposição.

PASCOAL MEIRELLES (RJ)
Pascoal Meirelles é compositor, arranjador e baterista. Graduado 
pelo BERKLEE COLLEGE BOSTON-USA, atua com o seus grupos 
Pascoal Meirelles Sexteto e Trio. É também fundador e baterista 
do Grupo Cama de Gato. Como docente (2010/11) foi chefe de 
Departamento de percussão da Universidad San Francisco de 

Quito/Berklee network. Ministra cursos pelas Universidades bra-
sileiras e Internacionais como Berklee/ Boston, Berklee /Malaysia, 

Drumtech- Londres. É colunista da revista Modern Drummer, 
possui 17 Cds autorais, o livro “A Bateria Musical” e o DVD Triun-

virato.
 
3. OFICINA DE BATERIA INTERMEDIÁRIO –
15 VAGAS CURSO
Das 13h30 às 15h30 – Local: Conservatório de Música – sala 
Auditório
Descrição: Principais rudimentos de caixa, técnicas de coorde-
nação e independência para a bateria, leitura rítmica para inter-
mediários e avançados, prática de conjunto com peças para ba-
teria, tambores e caixas.

Objetivos: Procurar nesse breve período de tempo praticar em 
conjunto os exercícios e as peças apresentadas. Tocar como 
concerto final do curso a peça TRIUNVIRATO para 3 baterias 
que será matéria obrigatória para todos os alunos.

Conteúdos: Uso dos livros Stick Control, Gary Chester, Wilcox-
on, Joe Morello, Vic Firth, Jim Chapin, Tony Williams, Pascoal 
Meirelles (A Bateria Musical).

Público alvo: Bateristas intermediários.
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Número de vagas: 15 alunos  na parte da manhã (Intermediári-
os) e 15 alunos na parte da tarde. (avançados).
Pré-requisitos: Conhecimento básico de valores musicais. Será 
efetuada uma audição preliminar para seleção das turmas.

4. OFICINA DE BATERIA AVANÇADO – 
15 VAGAS CURSO
Das 09h30 às 11h30 – Local: Conservatório de Música – sala 
Auditório
Descrição: Principais rudimentos de caixa, técnicas de coorde-
nação e independência para a bateria, leitura rítmica para inter-
mediários e avançados, prática de conjunto com peças para ba-
teria, tambores e caixas.

Objetivos: Procurar nesse breve período de tempo praticar em 
conjunto os exercícios e as peças apresentadas. Tocar como 
concerto final do curso a peça TRIUNVIRATO para 3 baterias 
que será matéria obrigatória para todos os alunos.

Obs: Será necessário a participação de um tecladista, um baix-
ista e um guitarrista para participar das práticas de conjuntos do 
grupo avançado durante da tarde. Esses músicos deverão ter 
conhecimento de leitura musical (notas e cifragem)

Público alvo: Bateristas intermediários.
Número de vagas: 15 alunos  na parte da manhã (Intermediári-
os) e 15 alunos na parte da tarde. (avançados).
Pré-requisitos: Conhecimento básico de valores musicais. Será 
efetuada uma audição preliminar para seleção das turmas.

JOHN GRANT (RJ)
Instrutor Técnico em Percussão Rudimentar 

| Compositor | Arranjador | Luthier:
Campeão Mundial em DCI (Drum Corps International ) nos EUA 

com a corporação Concord Blue Devils  – Califórnia ‘96. John 
começou sua carreira em 94 nos EUA, como instrutor e luthier já 
viajou para China (Tinjin), França (Quiberon), Japão entre outros. 
Em 2005 fundou o grupo “Tchá Degga Da”, a Seleção Brasileira 
de Percussão Rudimentar (www.drumline.com.br).  John perman-

ece espalhando os estudos da percussão rudimentar e outros 
trabalhos relacionados pelo Brasil.

 
5. OFICINA PERCUSSÃO RUDIMENTAR – 25 VAGAS
Das 09h30 às 11h30 – Local: Banda Filarmônica de Itajaí 
Descrição:  Explicação em Geral de técnicas e teoria de per-
cussão.

Objetivos: Ensinar ao percussionista o caminho de como estudar 
e se desenvolver musicalmente.

Conteúdos: Método do instrutor técnico John Grant e do grupo 
Tchá Degga Da, a Seleção Brasileira de Percussão Rudimentar.

Público alvo: Percussionistas (todas as idades).
 
6. OFICINA DE PERCUSSÃO BRASILEIRA 30 VAGAS
Das 13h30 às 15h30 – Local: Banda Filarmonica de Itajaí 
Descrição: Explicação em Geral de técnicas e teoria de per-
cussão.

Objetivos:  Ensinar o percussionista o caminho de como estudar 
e se desenvolver musicalmente.
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Conteúdos:  Método do instrutor técnico John Grant e do grupo 
Tchá Degga Da, a Seleção Brasileira de Percussão Rudimentar.

Público alvo: Percussionistas (todas as idades).

TRIO MANARÍ
Formado por Nazareno Gomes, Kleber Benigno e Márcio Jardim o 
Trio ManarÍ é considerado um dos melhores grupos de percussão 
do Norte do Brasil (Pará). Iniciou seu estudos e pesquisa dos so-

noridades e ritmos da Amazônia em 2000 e em 2001 lançou seu 
primeiro CD intitulado  Braços da Amazônia. Participa de vários 
festivais no Brasil e no exterior. Gravou com vários artistas entre 
eles Fafa de Belém, Nilson chaves, chico César, Celso Viafora, 

Rafael autentico, Patrícia Bastos. No momento esta divulgando o 
segundo CD do grupo. 

7. OFICINA: TAMBORES DA AMAZÔNIA - 30 VAGAS
Das 16h às 18h – Local: Banda Filarmonica de Itajaí 
Descrição: Esta oficina tem o objetivo de apresentar aos alunos 
os ritmos e instrumentos de percussão do Norte do Brasil.

Público alvo: Alunos de musica e pessoas com enternece de 
conhecimento da cultura popular do norte do Brasil 
Metodologia - primeiramente apresentar os tambores da 
Amazônia e suas células rítmicas e assim poder fazer um trabalho 
em grupo com cada aluno tocando um instrumento e fazendo as 
rítmicas do sotaque de cada tambor. 
Teremos o ritmo chamado Carimbo, samba de cacete, bangüê, 
mazurca, marabaixo, batuque, chore bragantino, retumbao e 
cada ritmo com seu respectivo tambor. 
 

SANDRO ALBERT (NY)
Reside nos Estados Unidos há 16 anos, onde lancou quatro CDs 

autorais e trabalhou com artistas como: Milton Nascimento, 
Dionne Warwick, Ruben Blades, Victor Bailey, Abraham Laboriel, 
Peter Erskine, Antonio Sanchez, Vinnie Colaiuta, Airto Moreira, 

Flora Purim, Grupo War, Robben Ford entre outros. Foi professor 
no Musician’s Institute – GIT (Hollywood, California) por 5 anos. O 
Quarteto de Sandro Albert tem tocado em festivais e clubes como 
o North Sea Jazz ( Holanda), Ronnie Scott (Londres), Porgy and 

Bess (Vianna) , A-Trane (Berlin) entre outros. 

8. DESENVOLVENDO LINGUAGEM E MECANISMOS 
HARMÔNICOS PARA GUITARRA (Intermediário) - 
20 VAGAS
Das 09h30 às 11h30 – Local: Casa da Cultura Dide Brandão 
Descrição: Baseado na concepção harmônica e estudos do con-
tra ponto de George Van Eps e Jimmy Wyble.

Objetivos: Desenvolver linguagem de improvisação, motivos, 
frases etc… Desenvolver a concepção harmônica, melodia na 
arte do contraponto e chord melodies para o solo guitar playing 
e grupo.

Público alvo: Músicos em geral, estudantes e profissionais.

Pré-requisitos: Conhecimento básico de harmonia e im-
provisação
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9. DESENVOLVENDO LINGUAGEM E MECANISMOS 
HARMÔNICOS PARA GUITARRA (avançado) - 
20 VAGAS
Das 13h30 às 15h30 – Local: Casa da Cultura Dide Brandão 

Descrição: Baseado na concepção harmônica e estudos do con-
tra ponto de George Van Eps e Jimmy Wyble.

Objetivos: Desenvolver linguagem de improvisação, motivos, 
frases etc… Desenvolver a concepção harmônica, melodia na 
arte do contraponto e chord melodies para o solo guitar playing 
e grupo.

Público alvo: Músicos em geral, estudantes e profissionais.

Pré-requisitos: Conhecimento básico de harmonia e im-
provisação

TURI COLLURA (ES)
Pianista, compositor, Turi Collura é ativo como educador musical e 
palestrante em instituições e festivais de música pelo Brasil. Autor 
dos métodos “Rítmica e Levadas Brasileiras Para o Piano” e “Piano 

Bossa Nova”, tem se dedicado ao estudo do piano brasileiro. 
É autor, também, do método “Improvisação, práticas criativas 

para a composição melódica”, publicado pela Irmãos Vitale. Em 
2012, seu CD autoral “Interferências” foi publicado no Japão. Seu 
segundo CD faz uma releitura moderna de algumas composições 

do sambista Noel Rosa.

10. OFICINA E LEVADAS BRASILEIRAS PARA O PI-
ANO – 20 VAGAS
Das 09h30 às 11h30 – Local: Casa da Cultura Dide Brandão 
Descrição: Desenvolvimento das capacidades rítmicas, da coor-
denação rítmico-motora, da polirritmia, da independência entre 
as mãos, e aprofundamento de um repertório de padrões rítm-
icos brasileiros ao piano.
Objetivos:
•  Desenvolvimento técnico apropriado ao tipo de estudo; 
•  Conhecimento dos padrões rítmicos brasileiros aplicados ao 
piano (samba, choro, 
    bossa nova, baião, maracatu, frevo, partido alto, etc);
•  Desenvolvimento do acompanhamento (rítmico-harmônico) 
ao piano;
•  Desenvolvimento das habilidades para o piano solo;
•  Desenvolvimento de coordenação, independência e polir-
ritmia;
•  Desenvolvimento de repertório aplicado à rítmica.

Conteúdos: Baseada nos métodos “Rítmica e Levadas Brasileiras 
Para o Piano” e “Piano Bossa Nova”, as atividades da oficina tra-
balham duas diretrizes importantes para o moderno estudo do 
piano popular: de um lado há o desenvolvimento rítmico visto 
de forma geral, desenvolvendo, entre outras coisas, fundamen-
tos de bateria e percussão. Do outro lado, propõe o desenvolvi-
mento das características do piano brasileiro, com suas particu-
laridades rítmicas.

Público alvo: Pianistas: estudantes de música ,professores de 
música, músicos profissionais ou amadores.
Pré-requisitos: leitura média do pentagrama (altura e duração 
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das notas), capacidade de leitura rítmica, domínio médio do in-
strumento. 

MAESTRO ROBERTO SION (SP)
Participou nos anos 60 de todo movimento da Bossa Nova, do 
Jazz e da Musica Instrumental. Estudou no Berklee College of 
Music, depois com Olivier Toni , Gilberto Mendes e Koellreuter. 
Estudou flauta com Grace Henderson, Keith Underwood ( USA 
) e saxofone com Joe Allard e Joseph Viola ( USA ). . É maestro 

fundador e Diretor Artístico da Orquestra Jovem Tom Jobim desde 
sua fundação em 2001.

11. TÉCNICA E MUSICALIDADE PARA SAXOFON-
ISTAS , CLARINETISTAS E FLAUTISTAS - Vagas 10 
para saxofones ( todos os tipos) e clarinetes / 10 para 
flautas.
Das 16h às 18h – Local: Univali Bloco D8 – sala 301
Descrição: Técnicas de respiração, estudos de sonoridade, af-
inação e articulação, para formar uma rotina de trabalho, que 
transcenda o encontro durante o Festival. Simultaneamente, a 
escuta dirigida de exemplos áudio-visuais, execução de trios, 
quartetos, excertos orquestrais e uma pratica de improvisação, 
estimulam gosto e criatividade musical.

Público alvo: Estudantes ou profissionais de saxofone , clarinete 
e flauta.
Objetivos: Fornecer aos alunos fundamentos técnicos que 
ajudem sua evolução como instrumentistas, ao mesmo tempo 
apontando para a importância da “escuta musical“ interna e ex-
terna.

Pré-requisitos: Razoável nível de leitura musical, execução de 
escalas e arpejos nas 12 tonalidades.

12. OFICINA - Prática de Orquestra Experimental– 
30 Vagas
Das 09h30 às 11h30 – Local: Univali - Bloco D8 – sala 206

Descrição: leitura e aprimoramento em peças do repertório da 
música popular arranjados para Big Band, destacando-se aspec-
tos relacionados a estilo, execução, improvisação, entre outros. 
Desenvolver a prática grupo com o estudo de repertório escrito 
especificamente para a formação instrumental: sopros (flauta, 
clarinete, saxofone, trompete, trombone) e instrumentos de 
base (baixo, violão, guitarra, teclado, bateria e percussão).

Público alvo: Instrumentistas, estudantes e profissionais).
Pré-requisitos: nível médio ou avançado de proficiência no in-
strumento, possibilitando assim a leitura e execução, de rep-
ertório durante o Festival.

Material necessário: instrumento, estante de partitura.
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ITAMAR COLLAÇO (SP)
Músico auto didata  desde os 14 anos de idade. Dedica-se ao en-
sino do contrabaixo há 24 anos. Natural de São Paulo, apresentou 
se em muitos espaços dedicados a cultura no Brasil e no exterior 
junto a grandes nome da música. Atualmente ministra aulas na 

Emesp (antiga ULM) e em seu estúdio em São Paulo. 

13. OFICINA DE CONTRA-BAIXO – 10 VAGAS 
Das 13h30 às 15h30  –  Local: Univali - Bloco D8 – sala 301
Descrição: Atenção individual a cada aluno trabalhando as quali-
dades e corrigindo os problemas técnicos adquiridos durante os 
estudos do instrumento.

Objetivos - Aprimoramento das  técnicas utilizadas por cada in-
strumentista no instrumento para obtenção do melhor rendi-
mento.

Conteúdos -  Pizzicato em musica popular.
Público alvo – Músicos, estudantes de contrabaixo.
Pré-requisitos – instrumento, cabo e estante.

14. OFICINA DE PRATICA DE CONJUNTO–
30 VAGAS
DAS 16h  ÀS 18h – LOCAL: Univali - BLOCO D8 – SALA 206
Descrição: Desenvolver a habilidade de cada participante per-
mitindo a pratica de tocar em conjunto.

Objetivos - Aprimoramento da Percepção Musical, da Sensibili-
dade, qualificando a união do grupo.

Conteúdos – Prática de temas variados, standard Brasileiros e 
Norte Americanos.

Público Alvo: Estudantes e músicos que desejam desenvolver a 
habilidade de tocar em grupo.

Pré-Requisitos – Instrumento, cabo e estante de partitura. Dis-
ponibilidade para apresentação final

NÚCLEO VOCAL
CELSO BRANCO (RJ)

Atua como arranjador, regente e diretor cênico de grupos vocais. É 
diretor musical dos grupos vocais cariocas OS MEN THE SÁ (octe-
to masculino) e TPM Set (septeto feminino), que possuem enfoque 

humorístico. Foi integrante do Grupo GARGANTA PROFUNDA 
por 18 anos, onde atuou como cantor, ator e roteirista. Desde 

1994, ministra cursos ligados à prática coral e à história da MPB 
em diversos festivais e encontros corais pelo Brasil. Desenvolveu 

pesquisa sobre história dos grupos vocais brasileiros (1930-1958), 
que resultou em tese em História Social pela UFRJ (2012). 

17. Oficina de MÚSICA VOCAL E HUMOR – 40 vagas
Das 09h30 as 11h30  – Local: Casa da Cultura Dide Brandão 
Descrição: Esta oficina tem como principal enfoque os forma-
tos humorísticos para o canto em grupo. Os alunos terão uma 
apresentação sobre as fórmulas de humor mais praticadas pelos 
grupos vocais e a discussão e prática de uma metodologia para 
desenvolvê-las. Um estudo de caso particular será apresentado, 
o humor do grupo argentino Les Luthiers. A oficina pretende 
desenvolver com os alunos alguns esquetes deste grupo, adapta-
dos ao português e arranjados para coro.
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Objetivos:
O treinamento da linguagem cênica do grupo coral. O aprendiza-
do de técnicas para o desenvolvimento de ideias ligadas ao hu-
mor e à cena como recursos ou linguagens de apoio para o 
trabalho vocal dos corais.

Conteúdos:
Exercícios de integração (dinâmicas de grupo), desinibição, ex-
pressividade, jogos cênicos relacionados à expressividade vocal, 
treino da movimentação coletiva no palco, a experimentação 
do “personagem” e o desenvolvimento da “cena”, são as prin-
cipais atividades propostas. Muitos dos exercícios propostos 
foram criados pelo maestro Marcos Leite especialmente para 
o canto coral; outros por Augusto Boal para as montagens 
das sambóperas Carmem e La Traviata. Estes exercícios serão 
apresentados como ferramentas para o desenvolvimento da lin-
guagem cênica e para a pesquisa de novas ideias ou soluções 
cênicas nas apresentações corais.
Estudo de caso: O grupo argentino Les Luthiers, que possui mais 
de 40 anos de sucesso, com seu humor inteligente e música de 
qualidade inquestionável. Algumas partituras com adaptações de 
esquetes cênicos desse grupo serão realizadas pelos alunos.

Público Alvo: Estudantes e professores de música, regentes e 
cantores que queiram exercitar a linguagem cênica.
Pré-Requisitos: É preciso que o aluno tenha alguma experiência 
com a linguagem coral, sendo cantor ou instrumentista ou ainda 
músico profissional ou estudante de música, já que alguma famil-
iaridade com o uso de partituras é necessário para o desenvolvi-
mento da oficina.

18. Oficina de MONTAGEM DE ESPETÁCULO – 
40 vagas
Das 16h as 18h  –  Local: Casa da Cultura Dide Brandão 
Descrição: Esta oficina pretender realizar a montagem da peça 
musical “FORROBODÓ” - Música de Francisca Gonzaga; Libre-
to de Luiz Peixoto e Carlos Bittencourt. Opereta de Costumes 
Cariocas em 3 atos, escrita em 1911. As partituras foram arran-
jadas para o canto coral, e a montagem prevê também a partici-
pação de solistas e instrumentistas.
A peça será apresentada pelos alunos na íntegra, com os textos 
e composições originais.

Objetivos:
Compreender e experimentar as etapas da montagem de um 
espetáculo. Analisar uma peça musical do início do século XX. 
Treinar a linguagem musical e cênica do grupo coral. Aprofundar 
a compreensão sobre as dificuldades inerentes a este tipo de 
empreendimento artístico.

Conteúdos:
Exercícios de integração (dinâmicas de grupo), desinibição, ex-
pressividade, jogos cênicos relacionados à expressividade vocal, 
treino da movimentação coletiva no palco, a experimentação do 
“personagem” e o desenvolvimento da “cena”, são as principais 
atividades propostas. As partituras foram adaptadas por mim 
para o canto coral. A peça será montada na íntegra com textos e 
todas as composições originais, que somam 11 (onze) canções.

Público alvo: Estudantes e professores de música, regentes e 
cantores que queiram exercitar a linguagem cênica. Músicos in-
teressados em conhecer mais profundamente a obra teatral de 
Chiquinha Gonzaga. 
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Pré-requisitos: É preciso que o aluno tenha alguma experiência 
com a linguagem coral, sendo cantor ou instrumentista ou ainda 
músico profissional ou estudante de música, já que alguma famil-
iaridade com o uso de partituras é necessário para o desenvolvi-
mento da oficina.

DIANA GOULART (SP)
Especialista em Voz e em Educação Musical, é professora canto 

popular há mais de 20 anos. Autora de diversos livros pedagógicos 
para o canto, entre eles o método Por Todo Canto (com Malu 

Cooper). Atuou como cantora em diversas casas noturnas, clubes, 
shows e bailes com a Rio Jazz Orchestra, Rio Dixieland Jazz Band 

e vários pequenos grupos. Estudou canto com Scylla Machado, 
Pepê Castro Neves, Felipe Abreu (no Rio de Janeiro) e com Elis-

abeth Howard e Lisa Poppeil (em Los Angeles). 

19. OFICINA DE : TÉCNICA VOCAL E INTERPRE-
TAÇÃO PARA O CANTO POPULAR - 
16 VAGAS (Matutino)
Das 09h30 às 11h30  –  Local: Casa da Cultura Dide Brandão
Descrição: uma abordagem prática e eficaz da Técnica Vocal e 
do estudo de repertório, voltada especialmente para o Canto 
Popular em seus diferentes estilos

Objetivos: aperfeiçoar, proteger e desenvolver a qualidade da 
voz cantada dentro das características do canto popular; otimizar 
a performance vocal; enriquecer o repertório, trabalhando au-
tores brasileiros como Tom Jobim, Edu Lobo, Chico Buarque, 
Djavan e tantos outros.

Conteúdos: noções básicas sobre a produção da voz; exercíci-
os de conscientização corporal, postural e vocal; exercícios de 
técnica vocal para trabalhar os diversos aspectos da voz; aquec-
imento e desaquecimento vocal; uso do microfone; interpre-
tação e expressão artística no canto; dicas para a saúde da voz.
Público alvo: cantores, estudantes e professores de canto, 
preparadores vocais
Pré-requisitos: saber cantar pelo menos duas músicas ou ter fa-
cilidade para aprender rapidamente o repertório proposto pela 
professora

20. OFICINA DE : TÉCNICA VOCAL E INTERPRE-
TAÇÃO PARA O CANTO POPULAR - 16 VAGAS (Ves-
pertino)
Das 13h30 às 15h30  –  Local: Casa da Cultura Dide Brandão
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NÚCLEO MÚSICA
 E TECNOLOGIA

VANIUS LEMOS MARQUES 
(IATEC - RJ)

É especialista em gravações, mixagens, masterizações, restau-
rações, engenharia de shows, áudio para cinema e mixagem 

5.1, bem como em consultoria, treinamento e cursos na área de 
áudio. No ano de 2000 recebeu como engenheiro de gravação 

dois prêmios Grammy latino da Latin Academy of Recording Arts 
and Sciences (com Zeca Pagodinho e Caetano Veloso). Em sua 
trajetória profissional estão Sony Music, Continental Chantecler, 
Master Estúdio, Audiotech Edições Musicais, Vison Digital, entre 

outros.

21. EDIÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO
Curso: Das 11h às 18h (com uma hora de almoço)- 
Local: UNIVALI - Bloco C2 - sala 106

Descrição: Serão estudadas as noções básicas para mixagem 
(equilíbrio, efeitos, estéreo, dinâmica, conceito e finalização); 
Planejamento e coordenação das atividades dentro do estúdio; 
Os processos de mixagem e masterização; Metodologia de mix-
agem e masterização;

Público alvo: Músicos, produtores musicais e técnicos de áudio 
Requisitos: Conhecimento de áudio básico, fundamentos de áu-
dio básico, equipamentos e aplicações e de técnicas de gravação.
Objetivos: Aprofundar conhecimentos nas práticas de mixagem 
e masterização, fases de finalização de uma produção musical, 
realizadas em estúdio.

Data: 20, 21 e 22 de novembro
Horário: 11h às 18 horas (período integral)
Duração: 21 horas
Vagas: 20

22. Workshop de Produção Técnica
Data: 20 de novembro
Horário: 09h às 10h30 - Local: UNIVALI - Bloco C2 - sala 106
APRESENTAÇÃO:
Na função de produtor é fundamental o conhecimento das 
questões técnicas. Afinal, o produtor é responsável por coman-
dar a equipe, necessitando entender um pouco de tudo. Com 
o conhecimento técnico o produtor pode dialogar e cobrar re-
sultados de sua equipe.
A OFICINA:
Introduz aos interessados através do conhecimento sobre as 
áreas técnicas envolvidas na produção
dos mais variados tipos de shows e eventos. São informações 
de caráter prático e podem ser utilizadas como ferramentas de 
conteúdo técnico no dia-a-dia da produção.
EMENTA:
• Informações de shows/eventos
• Cronogramas
• Noções de áudio, iluminação, vídeo e cenografia.
• Montagem e desmontagem
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23. WORKSHOP de Técnicas em Gravação
Data: 21 e 22 de novembro
Horário: 09h às 10h30 - Local: UNIVALI - Bloco C2 - sala 106
APRESENTAÇÃO:
O estúdio de gravação é um local realmente mágico. Afinal, é 
dali que sairá materializada a arte e a técnica de compositores, 
músicos, cantores e diretores que compõem essa complexa ca-
deia produtiva que culmina na produção de um CD, DVD ou 
vídeo. O processo de produção não é tão simples assim e por 
isso requer conhecimento profundo e aprimoramento constante 
das novas tecnologias.

A OFICINA:
Aprofunda o conhecimento do aluno nas técnicas de gravação, 
com ênfase para o estúdio. Por isto, optou-se como exercício a 
regravação de uma música já conhecida, experiência que per-
mite detalhar todo o processo de gravação da faixa e expor as 
peculiaridades do método de gravação, organização, postura 
profissional e conhecimento em áreas como microfonação e 
cabeamento.

EMENTA:
• Noções teóricas e básicas para gravação (eletromagnetismo e 
transdutores, microfones, técnicas de microfonação, processa-
dores de dinâmica, equalizadores, cabos, conexões e impedân-
cia)
• Planejamento e coordenação das atividades dentro do estúdio
• Os processos do estúdio
• Postura e método dentro do studio

NÚCLEO DE ESTRUTURAÇÃO

TURI COLLURA (ES)
Pianista, compositor, Turi Collura é ativo como educador musical e 
palestrante em instituições e festivais de música pelo Brasil. Autor 
dos métodos “Rítmica e Levadas Brasileiras Para o Piano” e “Piano 

Bossa Nova”, tem se dedicado ao estudo do piano brasileiro. 
É autor, também, do método “Improvisação, práticas criativas 

para a composição melódica”, publicado pela Irmãos Vitale. Em 
2012, seu CD autoral “Interferências” foi publicado no Japão. Seu 
segundo CD faz uma releitura moderna de algumas composições 

do sambista Noel Rosa.

24. HARMONIA APLICADA À MÚSICA POPULAR – 
30 VAGAS
DAS 16h  ÀS 18h – LOCAL: Univali - BLOCO C2 – SALA 103

Descrição da Oficina: Estudo teórico-prático da linguagem 
harmônica, de seus elementos, de suas funções e clichês, com 
enfoque na música popular. Análise funcional, relação entre har-
monia e melodia.

Objetivos:
•  Proporcionar ao aluno o conhecimento dos elementos funda-
mentais da harmonia;
•  Estimular o conhecimento da harmonia do ponto de vista 
prático e o entendimento de suas formas estruturais;
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•  Proporcionar o conhecimento da simbologia funcional e dos 
principais sistemas de cifragem;
•  Estimular a prática analítica tanto do elemento harmônico 
bem como de sua correlação com a melodia.

Conteúdos: 
- Princípios da cifragem brasileira e internacional;
- Construção de tríades e tétrades e seu reconhecimento au-
ditivo;
- Círculo das quintas, tonalidades;
- Campo harmônico e principais funções harmônicas na tonal-
idade;
- Exposição prática das funções tonais para seu reconhecimento;
- Acordes de dominante, trítono, acordes 7sus4;
- Dominantes secundárias;
- Clichês harmônicos característicos;
- Segundos cadenciais primários e secundários; AEM
- Correlação escala/acorde;
- Análise funcional.

Público alvo: Estudantes de música, professores de música, 
músicos profissionais ou amadores.

Pré-requisitos: Conhecimento dos elementos de base da teoria 
musical (intervalos, acordes simples, escalas, leitura de pauta).

EDU KRIEGER (RJ)
Com mais de 100 composições gravadas por nomes como Maria 
Rita, Ana Carolina, Maria Gadú, Teresa Cristina, Falamansa, Pe-
dro Luís e a Parede, Fagner e Ara Ketu, entre outros, Edu Krieger 
tem dois CDs lançados, sendo o primeiro contemplado em 2007 
com o prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) na 
categoria artista-revelação. É bicampeão do Concurso Nacional 

de Marchinhas da Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, e já 
compôs várias músicas para peças de teatro e filmes, como “O 

Palhaço”, dirigido por Selton Mello

25. Oficina A CANÇÃO BRASILEIRA – 
DO REGIONALISMO AO POP – 15 vagas
Das 16h às 18h – Local: Univali - Bloco C2– sala 107
Descrição: A oficina utiliza métodos teóricos e práticos de com-
posição direcionados para a elaboração da canção popular bra-
sileira em sua diversidade de formas, gêneros e estilos.
Apresentar caminhos técnicos que auxiliem o aluno no desen-
volvimento de sua intuição e de ideias voltadas para a construção 
da canção.

Público alvo: Músicos profissionais ou amadores que queiram 
se aprofundar no campo da composição de canções populares.

Pré-requisitos: Não é necessário que o aluno possua experiên-
cia prática no ramo da composição, necessitando apenas de 
vivência musical prévia (não há necessidade de conhecer a teoria 
musical). Preferencialmente o aluno deve ter noções básicas de 
algum instrumento harmônico e, caso queira, pode participar 
da aula portando seu próprio instrumento musical. Cada aluno 
deve estar munido de 1 caderno e caneta ou lápis para ano-
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tações e exercícios em aula.

Conteúdos: 
- Princípios da cifragem brasileira e internacional;
- Construção de tríades e tétrades e seu reconhecimento au-
ditivo;
- Círculo das quintas, tonalidades;
- Campo harmônico e principais funções harmônicas na tonal-
idade;
- Exposição prática das funções tonais para seu reconhecimento;
- Acordes de dominante, trítono, acordes 7sus4;
- Dominantes secundárias;
- Clichês harmônicos característicos;
- Segundos cadenciais primários e secundários; AEM
- Correlação escala/acorde;
- Análise funcional.

Público alvo: Estudantes de música, professores de música, 
músicos profissionais ou amadores.
Pré-requisitos: Conhecimento dos elementos de base da teoria 
musical (intervalos, acordes simples, escalas, leitura de pauta).

NÚCLEO 
EDUCAÇÃO MUSICAL

LUCAS CIAVATTA (RJ)
Lucas Ciavatta, músico licenciado pela UNIRIO e Mestre em 

Educação pela UFF, é o criador do método de Educação Musical 
O Passo e diretor do grupo de percussão e canto Bloco d’O Passo. 
É coordenador do Grupo de Professores d’O Passo, formado por 
professores de Música brasileiros, franceses e norte-americanos, 
e professor do Conservatório Brasileiro de Música (CBM) e do 
Colégio Santo Inácio (RJ). Desde 1996, quando criou O Passo, 

tem viajado pelo Brasil, EUA, França, Áustria e Chile, realizando 
oficinas e cursos para divulgação e ampliação d’O Passo.

26 e 27. Oficina: 
O Passo – Música e Educação – 40 vagas 
TURMA I: Das 09h30 às 11h30 – Local: Univali - Bloco C2 – 
sala 107 (Matutino)
TRUMA II: Das 13h30 às 15h30 – Local: Univali Bloco C2 – sala 
107 (Vespertino)

Descrição: O Passo, atualmente utilizado por diversos profes-
sores dentro e fora do Brasil, é um método de Educação Mu-
sical criado em 1996 por Lucas Ciavatta – professor do Con-
servatório Brasileiro de Música (RJ) e do Colégio Santo Inácio 
(RJ). Neste curso, além de uma prática intensa de ritmo e som 
a partir das ferramentas trabalhadas n’O Passo (notação oral, 
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notação corporal, notação gráfica, imitação e improvisação), re-
alizaremos também, sobre os princípios que o guiam (inclusão e 
autonomia) e os quatro pilares que o sustentam (corpo, repre-
sentação, grupo e cultura), uma discussão dos conceitos que o 
estruturam (espaço musical; posição e suingue).

Objetivos:
Objetivo Geral:
Possibilitar aos participantes um contato aprofundado com os 
princípios, conceitos, ferramentas e habilidades trabalhadas pelo 
método de educação musical O Passo.
Objetivos específicos:
1. Propiciar o reconhecimento do corpo como uma ferramenta 
fundamental para o processo de ensino-aprendizagem de Músi-
ca;
2. Introduzir, mesmo no mais simples fazer musical, a noção de 
que realização e análise (corpo e mente) devem caminhar nec-
essariamente juntas;
3. Auxiliar na construção de processos de representação cada 
vez mais complexos, prestando especial atenção às formas de 
notação oral, corporal e gráfica;
4. Desenvolver a consciência de que um fazer musical solitário, 
sem comunicação ou troca, é necessariamente incompleto;
5. Possibilitar a compreensão de que nossa cultura se impõe 
como uma referência fundamental para a construção tanto de 
nossa música quanto de nossa identidade.

Conteúdos:
1. Pulsação − construindo referências através da marcação do 
tempo;
2. Suingue − precisão, fluência e intenção;

3. Movimento musical, espaço musical e posição − dando forma 
ao tempo;
4. O Passo − deslocando o eixo do corpo;
5. Compassos binário, quaternário, ternário, quinário e setenário 
− os ciclos de tempos;
6. Números, Es e Is − nomeando os tempos e as divisões do 
tempo em dois e em quatro;
7. Os e Is do O − nomeando as divisões do tempo em três e 
em seis;
8. Graus − nomeando as alturas;
9. Notações orais, corporais e gráficas − exteriorizando as rep-
resentações;
10. A Partitura Tradicional − a passagem tranqüila para o sistema 
tradicional de notação musical;
11. Padrões rítmicos e melódicos culturalmente estabelecidos − 
construindo pontes para outros padrões;
12. Improviso rítmico e improviso melódico − o exercício da 
liberdade.
Público alvo: Professores e estudantes de Música
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ANA PAULA PETERS (PR)
Licenciada em História (UFPR) e Música (EMBAP), especialista 

em História da Arte/Música (EMBAP), mestre em Sociologia 
(UFPR) com a dissertação “De ouvido no rádio: os programas de 
auditório e o choro em Curitiba” e doutora em História (UFPR - 
defesa setembro/2013) com a tese “Nasce toda creatura com 
sua ventura”: o casamento como mote de entremezes (peças 
teatrais cômicas) para representar a sociedade portuguesa do 

século XVIII. Integrante do grupo “Banza”, como flautista, gravou 
o cd “Iberian and African-Brazilian Music in 17th Century Bahia”, 
pela Naxus. Autora do livro “Suplemento Pedagógico para A Poesia 

dos Instrumentos da Música Popular Brasileira”, pela Design 
Próprio, e da coleção “Além das Notas”, para os anos iniciais do 
ensino fundamental pela Editora Opet, composta por cinco livros 
para o ensino de música nas escolas com propostas de atividades 

e projetos para os alunos e material de apoio ao professor, em 
2013. Autora dos capítulos “Os regionais de choro e os programas 
de auditório das Rádios”, da obra “Songbook do Choro Curitibano”, 
publicado pela Otto Produções Artísticas, em Curitiba, em 2012; 
“Avaliação da aprendizagem em música” da obra “Avaliação da 

aprendizagem em arte”, publicado pela Editora Ibpex, em Curiti-
ba, em 2009. Professora da Escola de Música e Belas Artes do 

Paraná/UNESPAR.

28. Oficina: Musicalização pela Música Brasileira para 
Crianças - 30 vagas 
Das 09h30 às 11h30 – Local: a definir
Descrição: 
As atividades e brincadeiras desta oficina relacionam os elemen-
tos da música como pulsação, andamento, intensidade, altura, 
som, silêncio e ruídos com a música brasileira, tanto erudita 

como popular e folclórica. Também vamos identificar e de-
scobrir novos timbres, ampliar e apreciar o repertório musical 
brasileiro. Esta proposta alia a musicalização com o desenvolvi-
mento das habilidades perceptivo-musicais, o desenvolvimento 
auditivo, motor, cognitivo, de atenção, da memória, nos siste-
mas de ordenação sequencial e espacial e no fortalecimento da 
relação afetiva entre as crianças e adultos. No decorrer das aulas 
vamos eleger um compositor, cantor ou instrumentista para 
conhecermos mais profundamente assim como sua produção 
musical para realizar uma apresentação no final do curso, além 
de fazer uma homenagem para comemorar ao centenário de 
nascimento de Vinícius de Moraes.

Objetivos: vivenciar os elementos musicais bem como a apre-
ciação, execução e criação musical; relembrar e conhecer 
músicas do repertório erudito, popular e folclórico brasileira; 
contextualizar as canções brasileiras para melhor entende-las 
e interpretá-las; proporcionar uma sensibilização musical pela 
música brasileira.

Conteúdos:
- conhecer e vivenciar os elementos da música como pulsação, 
andamento, timbre, intensidade, altura, som, silêncio e ruídos;
- apreciar e cantar músicas do repertório da música brasileira;
- atividades lúdicas, sonoras e de contação de histórias sobre os 
grandes personagens da história da música brasileira;
- criação de um espetáculo musical e de contextualização históri-
ca sobre Vinícius de Moraes e outro personagem da história da 
música brasileira.

Público alvo: Duas turmas diferentes, Turma A, para crianças de 
3 a 6 anos e Turma B, para crianças de 7 a 10 anos. 
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29. Oficina: Música Brasileira na Sala de Aula (para 
professores) 30 vagas 
Das 13h30 às 15h30 – Local: Univali - Bloco C2 – sala 103

Descrição: Refletir sobre o entendimento do processo e da 
dinâmica do ensino de música nas instituições públicas e privadas 
a partir da Lei 11.769/08. A confluência e importância de camin-
hos para a prática do professor, aliando a pesquisa bibliográfica 
com a pesquisa de campo. Debate a partir de referências bibli-
ográficas sobre educação musical problematizando o “falar sobre 
a música” e o “fazer musical”. Perceber e favorecer o alargamen-
to da percepção e o desenvolvimento das potencialidades artísti-
cas dos alunos como do conhecimento de diferentes repertórios 
musicais brasileiros. Considerar que o processo de “escolhas” 
por parte dos alunos está perpassado por aspectos sócio-his-
toricamente condicionados e materializados (acessos, canais, 
produtos, relações de mercado, etc.) e por aspectos subjetivos 
(modos como o indivíduo os concebem, apreciam, acatam ou 
criticam). A música e a cultura brasileira inseridas na sala de aula.

Objetivos:
Pensar sobre a música que ensinamos em sala de aula; que mu-
danças em nosso planejamento das aulas podemos fazer; os ele-
mentos da linguagem musical na sala de aula; elaborar atividades 
com elementos da cultura e da música brasileira.

Conteúdos:
- Apresentação e debate sobre a Lei 11.769/08 e o ensino de 
música atualmente;
- Professor pesquisador e a construção do conteúdo musical;
- As leituras necessárias sobre o “falar sobre a música” e o “fazer 
musical”;

- Elaboração de atividades de acordo com a realidade de cada 
professor;

Público alvo: professores que trabalhem com música em sala de 
aula, formados em música ou não.

OFICINA NOS BAIRROS

30. QUEM QUER BOLACHA? 
Toca-discos + Discos de Vinil + Mixer = Instrumento Musical.
Professor: André Luis da Silva Jr. (DJ Deco).
Descrição: Serão abordadas questões relacionadas a manipu-
lação do equipamento, técnicas de performance (scratch, mixa-
gem e back to back) e o que é preciso para ser um DJ. Durante 
a oficina os alunos terão a possibilidade do contato, manipulação 
do instrumento e da execução das técnicas em questão.
Público alvo: Crianças a partir de 8 anos, adolescentes e de-
mais interessados em conhecer a manipulação do instrumento 
toca-discos e suas diversas possibilidades sonoras.
Objetivos: O objetivo principal da Oficina é desenvolver e ex-
plorar as possibilidades sonoras do equipamento (toca-discos + 
mixer + discos de vinil) como um instrumento musical.
Requisitos: Interesse em conhecer e/ou aprender o instrumen-
to.
Data: 18 a 22/11
Horários: matutino
Vagas: 10
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31. O VIOLÃO ENTROU NA RODA
Professor: Denise T. Vieira
Descrição:  Uma proposta prática de aprendizado de violão em 
grupo, explorando as diversas possibilidades sonoras do violão 
em termos de timbres e enquanto instrumento que canta a 
melodia e a acompanha com ritmo e harmonia. 
Público alvo: Crianças a partir de 8 anos, adolescentes e demais 
interessados em conhecer o violão em suas diversas possibili-
dades sonoras.
Objetivos: Apresentar ao público de crianças e adolescentes 
interessados em aprender música, as diversas possibilidades 
timbrísticas e sonoras do violão como instrumento percussivo, 
melódico e harmônico.
Requisitos: Interesse em conhecer e/ou aprender o instrumen-
to.
Data: 18 a 22/11
Horários: matutino
Vagas: 10

32. TAMBOR DA ESPERANÇA – 
Escola de Samba Mirim
Professor: Chico Preto
Descrição: Durante o curso são aproveitadas as vivências de 
cada aluno, a música que existe em cada um da maneira mais 
bruta, através de sua participação criadora. As aulas ensinam 
conhecimentos básicos sobre música, e não menos importante; 
cria nas crianças, adolescentes ou adultos um estado mental in-
telectual favorável à aquisição de conhecimentos musicais.
Público alvo: Crianças a partir de 8 anos, adolescentes e demais 
interessados em aprender música.

Objetivos: Contribuir para a formação de cidadãos de bem 
através da música . 
Requisitos: Interesse em conhecer e/ou aprender o instrumen-
to.
Data: 18 a 22/11
Horários: matutino
Vagas: 20

33. SOLTA VOZ!
Professora: Kátia Oliveira
Descrição: Oficina de canto coral popular direcionada às crianças 
e adolescentes. O curso tem como objetivo a experiência vocal 
com a música brasileira, envolvendo técnica, interpretação, afi-
nação e ritmo. Os participantes terão oportunidade de expressar 
seu universo musical através do canto, sua desenvoltura, desco-
brindo e “soltando” a voz e o corpo. 
Público Alvo: Crianças a partir de 8 anos, adolescentes e demais 
interessados em aprender música.
Objetivos: Desenvolver a habilidade do canto e interpretação 
nas crianças e adolescentes, proporcionando uma experiência 
musical criativa. Incentivar e explorar novos talentos da nossa 
comunidade através do canto coral e música popular brasileira.
Requisitos: Estar disponível aos ensaios da oficina e apresentação 
do trabalho final.
Data: 18 a 22/11
Horário: Matutino/ Vespertino
Vagas: 20 alunos por horário
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ENDEREÇOS E CONTATOS:

Fundação Cultural de Itajaí
Rua Lauro Muller, 53, Centro, Itajaí/SC
CEP 88301-400 Fone/Fax (47) 3348-3610 e/ou 3349-1516 
E-mail: festivaldemusica@itajai.sc.gov.br

Conservatório de Música Popular Cidade de Itajaí
Rua Felipe Reiser, 200, São João, Itajaí/SC
CEP: 88304-360
e-mail: cmpconservatorio@gmail.com
Fone (47) 3344-3895
www.conservatoriodeitajai.com.br

Casa da Cultura
Rua Hercílio Luz, 681, Centro, Itajaí/SC
Fone: 3344-3665

UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí
CURSO DE MÚSICA Sala 203 Bloco D8
Coordenadora do Curso: Monica Zewe Uriarte 
Coordenador de oficinas: Ricardo Capraro 
Rua Uruguai, 458, Centro - Itajaí - Santa Catarina
CEP 88302-202 
Fone: (47) 3341-7990
e-mail: artecultura@univali.br
www.univali.br

Banda Filarmonica de Itajaí
Rua: Antonio Cirilo Dutra, 35. Bairro: São Vicente. 
CEP: 88.309-130. Itajaí – SC.
Contato: (47) 3344-4051
Email: filarmonicaitajai@hotmail.com

16ºFestival de Música de Itajaí
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