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Oficina: Presença de Palco para Músicos
Você, aluno dos cursos de Música (Instrumentos Musicais, Canto, Regência e da
Licenciatura em Música) ou músico profissional, gostaria de aperfeiçoar sua presença de
palco? Gostaria de portar-se melhor no palco, sentir-se à vontade nele, saber o que fazer
com os braços (ou com as mãos), eliminar alguma tensão excessiva, soltar a coluna, estar
menos rígido, sentir-se menos incomodado durante suas apresentações?
Então venha participar da Oficina Presença de Palco para Músicos, oficina inédita,
oferecida pelo Programa de Extensão em Música do Departamento de Música do
Instituto de Artes da UFRGS.
Ministrante: Elisa Lucas,
Diretora de Artes Cênicas do
IA- UFRGS, graduada em
Artes Cênicas (UFRGS), Mestre
e Doutora em Ciências do
Espetáculo (Universidade de
Sevilha), com experiência na
apresentação de espetáculos
solos, que exigem presença de
palco, domínio e carisma com
relação à plateia. Criou e
aplicou uma série de oficinas
teatrais no RS para diferentes
públicos.
Sobre a atividade: O objetivo da oficina é desenvolver a presença de palco de músicos
através de exercícios que trabalhem consciência corporal, respiração, noção espacial,
foco, concentração, presença cênica, noções de quarta parede e relação palco/plateia.
Exercícios voltados ao conhecimento do potencial expressivo e artístico do corpo que
ajudarão o músico a sentir-se à vontade no palco. Durante as aulas, os alunos tocarão
seus instrumentos.
Duração da oficina: de 14/09/2017 até 18/01/2018.
Dia e horário: Todas as quintas-feiras das 19h30 às 21h30.
Local: Sala 403 - Instituto de Artes da UFRGS. Rua Senhor dos Passos, 248 – Quarto
Andar - Centro, Porto Alegre – RS.

Público-alvo:
 Alunos de Instrumentos Musicais, do Canto e da Regência e da Licenciatura em
Música do IA/UFRGS;
 Estudantes de Instrumentos Musicais, do Canto, e da Regência, a partir de 16
anos, da e comunidade em geral que tenha formação específica em música;
 Músicos profissionais ou que tenham atuação profissional como instrumentista,
cantor, ou regente ou professor de música, independentemente do repertório.
Pré-requisitos: Para alunos que não fazem parte do Bacharelado e Licenciatura em
Música do IA/UFRGS, será feito um teste que terá objetivo de verificar a capacidade
do aluno de executar duas ou três peças musicais com fluência.
Teste: 31/08/2017 (Quinta-feira) às 19h30. SALA 403 do Instituto de Artes. Para
participar do teste os alunos deverão trazer seu instrumento. Alunos do Bacharelado
e Licenciatura em Música do IA/UFRGS terão suas inscrições aceitas sem a
necessidade do teste.
Observações: Durante a realização da oficina, os alunos deverão usar roupas
confortáveis, trazer seus instrumentos e uma garrafa de água (para hidratar a voz
durante as aulas).
Inscrições on-line: Somente dias 22, 23 a 24 de agosto de 2017 (das 09:00 do dia 22 de
agosto de 2017 às 23:59 do dia 24 de agosto de 2017, na página do Programa de
Extensão em Música do Departamento de Música do Instituto de Artes:
https://www.ufrgs.br/institutodeartes/index.php/extensao/musica/
Como alternativa, para quem necessitar de apoio técnico de informática, as
inscrições podem ser feitas presencialmente no Instituto de Artes, na Secretaria do
Programa de Extensão em Música do Departamento de Música (DEMUS/ IA
/UFRGS), dias 22, 23 e 24 de agosto de 2017, das 9 às 17 horas (Rua Senhor dos Passos,
248, térreo, Porto Alegre/RS).
Vagas Limitadas.
Critério de seleção:
Preenchimento das vagas para os alunos de música de acordo com a ordem de inscrição
no sistema - dia e horário, minutos e segundos.
Para os demais alunos, o critério de seleção será feito via teste. Se forem aprovados no
teste mais candidatos do que o número de vagas, a preferência será dada àqueles que se
inscreveram primeiro e o restante dos inscritos irá compor uma lista de espera.
Taxas
 Inscrição: R$ 15,00 (Quinze Reais) (Não reembolsáveis).
 Semestralidade:
Alunos do Bacharelado e Licenciatura em Música do IA/UFRGS: R$30,00 (Trinta
Reais);

Comunidade em geral: R$ 120,00 (Cento e vinte Reais) à vista, ou 2 vezes de R$ 75,00
(Setenta e cinco Reais).

* O não cumprimento do pagamento de qualquer boleto até a data de vencimento
implica na cobrança da taxa de R$ 1,00 (um Real) por dia de atraso.
Maiores informações:
Tel.: (51) 3308 4325 / 3308 4318
Site: https://www.ufrgs.br/institutodeartes/index.php/extensao/musica/
E-mail: extmusica@ufrgs.br

