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OFICINA PRESENÇA DE PALCO PARA MÚSICOS
Você, aluno dos cursos de Música (Instrumentos Musicais, Canto e Licenciatura em Música) ou músico
profissional, gostaria de aperfeiçoar sua presença de palco? Gostaria de sentir-se mais a vontade no palco, ter
mais segurança, 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, oferecida pelo Núcleo de
Comunicação e Cultura do Instituto de Artes da UFRGS e vivencie uma aventura da expressão!

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 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. Com um perfil de
laboratório, a oficina terá sessões de sensibilização, propriocepção, treinamento e experimentações. Os
participantes receberão atendimento coletivo e individual. Experimentarão situações de comunicação palcoplateia, exercitarão tocar o instrumento e colocar-se em situação de representação (entrar em cena, olhar a plateia,
executar a peça musical, comentá-la, agradecer e sair de cena). A oficina terá duração de 40 horas, divididas em
encontros de 03 horas/aula. Ao longo da oficina serão realizados dois saraus, como parte da proposta
artístico/pedagógica. Nos saraus os participantes têm a oportunidade de colocarem em prática os conhecimentos
adquiridos durante a oficina, em um ambiente de troca, crescimento artístico e segurança. O segundo sarau
representa uma oportunidade de os participantes aperfeiçoarem a presença de palco com base na experiência do
1º sarau.
DURAÇÃO: de 26/09/2018 até 02/01/2019.
CRONOGRAMA DE TRABALHO
OFICINAS: Quartas-feiras das 10h00 às 13h. Sala 702 - Instituto de Artes da UFRGS. Rua Senhor dos Passos,
248 – Centro, Porto Alegre – RS.
 Setembro: 26
 Outubro: 03, 10, 24 e 31
 Novembro: 07, 14, 21 e 28
 Dezembro: 12, 19
 Janeiro: 02
SARAUS:
 21/11/2018 Das 17h às 21h: Ensaio e Sarau In Progress Oficina Presença de Palco para Músicos (local a ser definido).
 19/12/2018 das 17h às 21h: Ensaio e Sarau Diferente Oficina Presença de Palco para Músicos (local a ser definido).

PÚBLICO-ALVO:
 Alunos de Instrumentos Musicais, Canto e Licenciatura em Música do IA/UFRGS;
 Estudantes de Instrumentos Musicais e Canto, a partir de 16 anos, da 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 peças
musicais com fluência.
INVESTIMENTO: ATIVIDADE GRATUITA
VAGAS LIMITADAS!!!!

INSCRIÇÕES E CRITÉRIO DE SELEÇÃO:
INSCRIÇÕES ON-LINE: Somente de 04/09/2018 às 09h da manhã a 13/09/2018 às 18h, na
página do Programa de Extensão da UFRGS (ATIVIDADE GRATUITA):
Link da Extensão: https://www1.ufrgs.br/extensao/portal/index.php
Link da Ação: https://www1.ufrgs.br/extensao/inscricoes/ins_verifica_acao.php?codacao=37288
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. Solicita-se que se inscrevam apenas os alunos/músicos que se comprometam em
participar da oficina até o final, pois as vagas são limitadas.
TESTE: 19 de setembro (quarta-feira), às 10h.
Local: Sala 702 - Instituto de Artes da UFRGS. Rua Senhor dos Passos, 248 – Centro, Porto Alegre –
RS.
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).
MAIORES INFORMAÇÕES: Tel.: (51) 3308 4318
Site: https://www.ufrgs.br/institutodeartes/index.php/extensao/musica/
E-mail: elisa.lucas97@ufrgs.br
APOIO:
PROGRAMA DE FOMENTO À EXTENSÃO 2018/PROREXT UFRGS
P.E.M. Programa de Extensão em Música da UFRGS
Clube de Cultura

