FOLHETO INFORMATIVO

Organização

Apoios institucionais

RITMANIA | PROJETO
A Banda de Música da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Torres Vedras
irá organizar o 2º Estágio de Percussão, intitulado de Ritmania.
RITMANIA é um projeto que
nasce a partir da necessidade de
dinamizar e aprofundar conceitos e conhecimentos na área da
percussão. Esta iniciativa tem
como objetivo abordar aspetos
relacionados com o naipe de
percussão, num contexto de orquestra de sopros/banda filarmónica e marching band. Tem
como publico alvo percussionistas, nomeadamente de:
- Bandas Filarmónicas;
- Conservatórios e outras instituições musicais;
- Particulares.
Este projeto pretende desenvolver uma abordagem sobre
diferentes aspetos com que este
naipe se depara no seu contexto
de orquestra de sopros ou banda
filarmónica: estilos musicais,
como por exemplo, samba, salsa
e a chula; utilização de instru-

mentos menos frequentes, como
por exemplo, marimba, vibrafone, xilofone, bateria, congas,
bongós, pandeiros, timbales,
shakers, etc.
O estágio permitirá a estes
músicos tomar contacto com o
formato de marching band, em
que cada secção instrumental é
composta por um grande número
de percussionistas, como por
exemplo, várias caixas, bombos,
tom-tons entre outros instrumentos.
RITMANIA será um evento
ímpar que trará uma nova visão
no domínio da percussão em ensemble, marching band, orquestra, banda filarmónica ou até
mesmo a solo. Proporcionará a
todos os participantes o enriquecimento performativo musical,
bem como a sua preparação para
as exigências da diversidade e
complexidade do repertório que
atualmente é idealizado para as
orquestras de sopro e bandas
filarmónicas.

INSCRIÇÕES
Instrumentista - 75€
Instrumentista das Bandas do concelho - 70€


A instituição que inscrever o número mínimo de 3 percussionistas beneficia de um desconto de 5€ por cada inscrição.



A inscrição é realizada através do preenchimento das fichas
que se encontram anexas a este documento ou via online através do link: http://banda.bvtorresvedras.pt/



Em caso de participação de menores será necessária a autorização dos encarregados de educação.



As inscrições online só serão validadas mediante o envio do
comprovativo

para

o

e-mail

bandabvtorresve-

dras@gmail.com.


Todas as inscrições são sujeitas a análise.

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO
31 de março de 2017

PAGAMENTO
O pagamento é efetuado no ato de entrega da ficha de inscrição
ou por transferência bancária no caso da inscrição online.
Em caso de desistência o valor da inscrição não será reembolsado.

REFEIÇÕES
Estão asseguradas duas refeições principais (almoço e jantar) a todos os percussionistas participantes, exceto nos dias de receção aos
participantes e do concerto final.

ALOJAMENTO
O alojamento acresce 20€ ao valor da propina (destinado a participantes que residem fora do concelho).
Todos os participantes deverão levar: saco de cama, almofada e
toalhas.

INSTALAÇÕES MASTERCLASSE E ENSAIOS
Instalações da Banda de Música e da Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Torres Vedras e Pavilhão Expotorres.

CONCERTO FINAL
O Concerto Final será no dia 13 de abril, no Salão Nobre da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, pelas
21h30.
Indumentária para concerto - calças, saia, camisa preto.
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7 a 13 de abril 2017

FORMADORES
SERTÓRIO CALADO
André Sardet, Pedro Abrunhosa, Sara
Tavares, Mafalda Veiga e internacionais
como Alcione, Gal Costa, Ivan Lins, Júlio
Iglesias, Tom Jones, Daniela Mercury,
entre outros.
Em 1996 gravou o disco do Grupo de Metais do Seixal com obras e direção do
Maestro António Vitorino d’Almeida (“O
Iniciou a sua aprendizagem no

Render dos Heróis”), com a produção de

Ateneu Artístico Vilafranquense, com 6

Laurent Filipe, que foi apresentado em

anos de idade, como executante de Per-

Viena de Áustria no Musikverein na sala

cussão.

Brahms.

Em 1977 frequentou o curso de rítmica e

Em 1999 produziu a Orquestra do Festival

percussão no âmbito dos cursos da Costa

RTP da Canção a convite do Maestro e

do Estoril com o professor Juan Ropero

diretor musical José Marinho.

da Orquestra Nacional de Espanha.

Em 2006 tocou e produziu orquestras em

Em 1983 ingressou na banda de música

vários programas, com principal destaque

da Força Aérea Portuguesa, fazendo

o Festival do Crato onde juntou nomes

atualmente parte do seu quadro efetivo.

como Vitorino, Janita Salomé, em home-

Participou como músico convidado na

nagem ao Zeca Afonso e José Carlos Ary

Orquestra e grupos de Câmara do S. Car-

dos Santos, com Roger Hodgson no mes-

los, Orquestra Sinfónica Portuguesa e

mo festival e no Coliseu dos Recreios de

Orquestra da Gulbenkian.

Lisboa.

Fez parte da banda de Dulce Pontes, com

Tocou com inúmeros músicos, entre out-

a qual fez digressões em Portugal, Espan-

ros: Marino Freitas, Claus Nymark, Guto

ha e Japão.

Lucena, José Menezes, Miguel Gonçalves,

Gravou discos com diversos artistas por-

Jean François Lézè, André Sousa Macha-

tugueses: Lara Li, Adelaide Ferreira, Pau-

do, entre outros.

lo Gonzo, Carlos do Carmo, Fernando

Trabalhou sob a direção musical de:

Tordo, Simone de Oliveira, entre outros.

Jaime Oliveira, Thilo Krassman, entre

Gravou programas de televisão onde se

outros.

destaca a orquestra do Herman José,
com a direção musical de Pedro Duarte
em que fez parte durante cerca de 18
anos, onde acompanhou uma grande
parte dos artistas portugueses: Marisa,

PEDRO MARTINS
fessores Pedro Carneiro e Lídio Correia.
Participou em vários cursos de
Percussão com os professores: Herman Rieken, José Vicente, Richard
Jansen, Jesús Salvador, Joan García
Iborra, Ali N’Diaye Rose, Júlio Vigueras, Sílvio Gualda, Cyro Baptista,
Kunihiko Komori, Bogdan Bácanu,
Ney Rosauro e Anders Astrand. Tem
Nasceu em 1980, sendo natural de Palmela. Iniciou os seus estudos musicais na Sociedade Filarmónica Humanitária de Palmela, como
executante de Percussão.
Em 1999 ingressou na Escola
Profissional de Música e Artes de
Almada, sob a orientação dos professores Lídio Correia, Acácio Solero
e José Carinhas. É licenciado em
Música no ISEIT - Instituto Superior
de Estudos Interculturais e Transdisciplinares / Campus Universitário de
Almada onde estudou com os professores Richard Buckley e Elizabeth
Davis.
Atualmente é mestrando em
Percussão, sob a orientação dos pro-

colaborado com as seguintes formações: Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orquestra de Câmara de Cascais
e Oeiras, Orquestra de Solistas de
Lisboa, Orquestra do Algarve, Orquestra Didática da Foco Musical,
Orquestra Filarmonia das Beiras,
Orquestra Metropolitana de Lisboa,
entre outras.
Atualmente leciona a classe
de Percussão na Academia de Música
de Santa Cecília, no Conservatório
Regional de Palmela, no Conservatório de Música de Santarém e na Academia de Música de Torres Vedras.

PAULO CARVALHO
chael Lauren.
Participou em workshops de percussão com Ney Rousauro, Pedro Carneiro; e bateria com André de Sousa Machado, Gregg Bissonette, Nelson Sobral.
Cooperou com a Orquestra Nova Harmonia sobre a direção do Maestro
José Martinho em diversos espetáculos; Galas TVI, Globos de Ouro, entre
Aos 10 anos de idade iniciou a

outros; tendo acompanhado diversos

sua formação musical na Escola de

artistas como Paulo de Carvalho, Rita

Música dos Bombeiros Voluntários de

Guerra, Beto, Vitorino, Carlos do Car-

Melgaço, como executante de saxofo-

mo, Roger Hodgson.

ne, passando posteriormente a execu-

Colaborou como baterista e percussi-

tante de percussão. Prosseguiu os

onista em espetáculos de Filipe La

estudos musicais na Escola de Música

Féria: “Música no Coração”, “Jesus

do Conservatório Nacional em 1998.

Cristo Superstar”, “West Side Story”,

Nesse ano ingressou na Banda de Mú-

“Um Violino no Telhado”, “Judy Gar-

sica da Força Aérea Portuguesa.

land – O Fim do Arco-íris”, " A Noite

Atualmente faz parte do quadro da

das Mil Estrelas" e "O Musical da Mi-

Banda da FAP.

nha Vida".

Em 2003 ingressou na Escola JB Jazz

Atualmente participa em diversos

na classe de bateria, onde estudou

projetos, nomeadamente Claud, Can-

com os professores Carlos Miguel,

tastórias, BoxBand & the Disco Funk

Bruno Pedroso, João Lencastre, André

Project.

de Sousa Machado; e percussão com o
prof. Sebastian Scheriff. Posteriormente estudou com o professor Mi-

MAESTRO | RUI SILVA
aprender e crescer com músicos
que são referências no panorama
musical português.
Entrou no mundo da música aos
6 anos pelos ensinamentos do
seu avô Francisco Silva, e com
8 anos ingressou na Banda Marcial de Arnoso. Colaborou com
várias Bandas Filarmónicas do
Maestro e diretor pedagógico da Banda de Música da Associação Humanitária de Bombeiros de Torres Vedras, banda que
sob a sua direção ganhou o 1º
Prémio no I Certamen Internacional de Bandas de Música de
Zamora 2014, e diretor artístico
do Estágio Bianual da Orquestra
Sopros Veteras.

Minho, das quais se destaca a
Banda de Música de Famalicão e
a sua Orquestra Ligeira “Alla
Breve”.
Estudou Clarinete no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian em Braga na classe do professor José Matos e, mais tarde no
Conservatório de Música do Porto
onde teve aulas com o professor

É Maestro da Banda de Música da
Força Aérea Portuguesa desde
2013 na qual ingressou como clarinetista na categoria de praça.

Moreira Jorge. Frequentou vários
cursos de aperfeiçoamento de
Clarinete com professores como
Francisco Ribeiro, Joaquim Ri-

Em 2001 foi admitido no Curso

beiro, Nuno Silva, Luís Gomes,

de Formação de Sargentos que

Rui Martins e Hermann Stephan.

conclui um ano depois. Com este

Com 18 anos frequentou o Curso

grupo

grande

de direção do INATEL com os

parte do seu percurso profission-

maestros Agostinho Caineta e

al e, tem tido o privilégio de

Aurélio Pinho.

tem

realizado

Em 2003 e 2004 participou no III e

Em Julho de 2008 frequentou os

IV Workshop de direção de Banda,

Workshop de Direção de Banda e o

tendo como professores os Maes-

de Direção de Orquestra com o

tros

Maestro Ernst Schelle, tendo deste

Délio

Gonçalves

e

Jo

Konjaerts.

contacto nascido uma relação de

Nesse mesmo ano participa na
“Master Class” de direção de Banda, organizado pela Escola de
Música do Conservatório Nacional,
tendo como professor o Maestro

amizade e uma marca profunda na
sua atividade como Maestro e,
sem dúvida, uma motivação na
procura de novos conhecimentos
na área da direção.

Mitchell J. Fennell.

É Licenciado em Ciências Musicais

Em 2005 ingressou no Curso de

pela Faculdade de Ciências Sociais

Direção para Orquestras, Bandas e

e Humanas da Universidade Nova

Coro, com o Maestro Roberto Pe-

de Lisboa. Em 2010, orientado

rez no Conservatório Regional de

pelos professores António Louren-

Beja.

ço, Ernst Schelle, Luís Cardoso,

Foi Maestro e diretor da Banda de
Música

da

Sociedade

Musical

Operária

Gran-

Fraternidade

dolense - SMFOG, na qual desenvolveu um intenso trabalho de remodelação educativa da escola de
musica

e, de

aperfeiçoamento

técnico da Banda. Da imensa actividade desenvolvida com a Banda da SMFOG, é de destacar a participação em 2007 no Encontro
Internacional de Música em Szeged, na Hungria.

Luís Carvalho e Evgueni Zoudilkine
conclui o Mestrado de Direcão na
Universidade de Aveiro com a classificação de 18 valores na dissertação final.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cada participante deve trazer para seu uso: Baquetas (caixa, tímpanos
ou lâminas), Tripé de Caixa, Pad de estudo (na falta deste deve trazer
Caixa), pano de flanela (tipo pano de cozinha) e estante.

Nota: Poderão vir a ser necessários alguns instrumentos, que mediante
análise técnica, serão pedidos aos participantes.

CONTACTOS

Banda de Música
Telm: 91 837 49 15
Telf: 261 327 156
E-mail: bandabvtorresvedras@gmail.com

VISITE-NOS

www.youtube.com/channel/UCGmozEJDwUovGd4nVvx9JQg
www.facebook.com/bandabombeiros.voluntariostvedras
www.banda.bvtorresvedras.pt/

APOIOS

PATROCÍNIOS

