ESTÁGIO DE PERCUSSÃO | RITMANIA

REGULAMENTO

Art. 1º - Objetivos

O estágio de Percussão, intitulado de 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 instrumentos 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.

Art.2º - Data e local do Estágio
O 2ºEstágio Ritmania irá decorrer entre os dias 7 e 13 de abril 2017, nas
instalações da Banda de Música da Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Torres Vedras e no Pavilhão da Expotorres.

Art. 3º - Direção Artística e Formadores
A direção artística está a cargo do maestro Rui Silva, contando com a colaboração
de três formadores: Sertório Calado, Pedro Martins e Paulo Carvalho.
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Art.4º - Masterclasses
O 2ºEstágio Ritmania divide-se em três componentes:
1. Trabalho com os formadores
2. Ensembles
3. Ensaios com a banda dos bombeiros
Art.5º - Inscrições
As inscrições decorrem entre os dias 07/03/2017 e 31/03/2017, através do
preenchimento da respetiva ficha de inscrição em formato papel enviada por carta
para todas as bandas e conservatórios da região Oeste ou por via internet, através
do link: http://banda.bvtorresvedras.pt
Todos os inscritos devem receber a confirmação da receção da inscrição. No caso
de não obterem esta confirmação devem contactar a secretaria da BAHBVTV.
As inscrições são limitadas a 40 participantes.

Art.6º – Seleção das inscrições
Todas as inscrições são sujeitas a análise do diretor artístico e da organização. A
análise realiza-se mediante ordem de inscrição. Todos os participantes serão
informados do resultado da seleção uma semana antes da realização do estágio. No
caso de a inscrição não ser selecionada o valor da inscrição será reembolsado. No
caso de desistência o valor da inscrição não será reembolsado.

Art.7º – Valores de inscrição
1) Participante - €75,00
2) Participante do concelho Torres Vedras - €70,00
3)Músico da BAHBVTV - €45,00
4) Alojamento acresce €20,00
As bandas filarmónicas que inscreverem no mínimo 3 participantes beneficiam de
um desconto de €5,00 por cada inscrição.
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Art.8º – Participantes menores
Os participantes com idade inferior a 18 anos devem preencher uma declaração
específica e assinalar na ficha de inscrição o nome, contacto telefónico, assinatura
do encarregado de educação. No caso da ficha de inscrição não estar devidamente
assinada, a inscrição não é finalizada.

Art.9º – Datas e Modos de Pagamento
A inscrição do participante só é finalizada após o pagamento do respetivo valor. O
participante que realizar a sua inscrição online tem até 48 horas para realizar o
pagamento por transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0822 00000945030
44 ou pagamento no local do estágio. Para que a inscrição seja finalizada é
necessário o envio do comprovativo da transferência para o e-mail
bandabvtorresvedras@gmail.com. No caso do participante optar por realizar a sua
inscrição na secretaria da BAHBVTV deve realizar o pagamento no ato de inscrição.

Art.10º – Alojamento
O alojamento é destinado a participantes que residem fora do concelho. Os
participantes que infringirem as regras internas, poderão ser banidos de participar
no estágio pela organização e sem qualquer reembolso. No caso dos participantes
com idade inferior a 18 anos, os encarregados de educação serão
responsabilizados pelos seus atos. Todos os participantes necessitam de levar para
o alojamento: saco de cama, almofada, pertences de higiene e toalhas.

Art.11º – Responsabilidade
Qualquer dano causado por uso indevido dos instrumentos musicais pertencentes
à BAHVTV, bem como no local de alojamento, os participantes serão
responsabilizados. No caso dos participantes com idade inferior a 18 anos, os
encarregados de educação serão responsabilizados pelos seus atos. A organização
não se responsabiliza por quaisquer danos materiais no decorrer do 2ºEstágio
Ritmania.
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Art.12º – Refeições
No valor da inscrição estão incluídas duas refeições - o almoço e o jantar, exceto
nos dias de receção aos participantes e do concerto final. A falta do participante às
refeições é da responsabilidade do participante e do encarregado de educação.

Art.13º – Receção dos participantes
A receção dos participantes será feita no dia 7 de julho pelas 21.30h.

Art.14º – Horários
Os horários são estabelecidos pela organização, através de uma tabela divulgada
juntamente com o folheto informativo. No caso de falta do participante menor, o
encarregado de educação deve contactar a organização. Na falta de algum aviso
prévio, o encarregado de educação será contactado.

Art.15º – Material necessário
Todos os participantes devem 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.
Poderá ser necessário a solicitação de alguns instrumentos aos participantes,
mediante análise técnica.

Art.16º – Repertório
O repertório referente ao 2ºEstágio Ritmania, só será entregue no primeiro
dia de formação.
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Art.17º – Direitos de Imagem
A organização reserva-se o direito de fotografar e filmar as masterclasses, ensaios
e concerto com a finalidade de divulgar os estágios Ritmania. Caso o participante
não autorize a divulgação da sua imagem, deve solicitar junto da secretaria
BAHVTV a declaração de captação de imagens.

Art.18º –Concerto
O concerto final será no dia 13 de abril, no Salão nobre da AHBVTV pelas 21.30h.

Art.19º – Traje para concerto
Todos os participantes deverão levar calça preta, camisa/preta e sapatos pretos.
No caso do sexo feminino, poderá optar por vestido preto.

Art.20º – Diploma
No concerto de encerramento serão entregues diplomas de participação
devidamente assinados pelo maestro e professor.

Art.21º- Omissões
Quaisquer omissões das presentes regras serão analisadas e decididas pela
organização do 2ºEstágio Ritmania.

Torres Vedras, 24 de fevereiro de 2017
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