Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Instituto de Artes
Departamento de Música e Programa de Extensão do DEMUS
Convidam para:

Masterclass de violão com Duo Siqueira-Lima

25 de Abril de 2018, quarta-feira,
das 14h às 18h, no PPGMUS
Programa de Pós-graduação em Música
(Rua Prof. Annes Dias, 112, 15o andar, Centro – Porto Alegre/RS)

Inscrições: até terça-feira, 24/04/2018, às 12h

Inscrições para a Masterclass:
até terça-feira, 24/04/2018, às 12h

INVESTIMENTO

EXECUTANTE (5 VAGAS)
Alunos UFRGS:
R$100,00 (aula individual)
R$80,00 (valor por pessoa se em grupo de música de câmara)
Comunidade externa:

R$150,00 (aula individual)
R$110,00 (valor por pessoa se em grupo de música de câmara)
OUVINTE
Alunos UFRGS:
R$20,00
Comunidade externa:
R$30,00

OBS: Escolha do executante será por ordem de inscrição

ATENÇÃO: não serão aceitas inscrições presenciais. Da mesma forma, não faremos
devolução da taxa de inscrição, mesmo que o inscrito não compareça ao evento.

Pré-Requisito: Mínimo de 2 anos de estudo do instrumento

Inscrições somente online, na página do Programa de Extensão,
através do link:
http://www.ufrgs.br/institutodeartes/index.php/extensao/musica/
em INSCRIÇÕES EM CURSOS EVENTUAIS

CERTIFICADOS
Serão concedidos aos participantes com, no mínimo, 75% de frequência.
Os certificados, com registro no MEC, estarão disponíveis, via sistema de
Extensão da UFRGS, por um custo de R$4,00 cada, aproximadamente um
mês após o evento.

Coordenação: Daniel Wolff

Duo Siqueira Lima | Release
Ganhador do Prêmio “Profissionais da Música 2015”, no Brasil, e do “Brazilian
International Press Awards 2014”, nos Estados Unidos, o Duo Siqueira Lima, formado
pelos violonistas Cecilia Siqueira e Fernando de Lima, é um dos grupos de câmara de
maior prestígio da atualidade. Seu trabalho apresenta um repertório que vai do clássico
ao popular latino-americano, sendo reconhecido por realizar cada estilo com excelência
e personalidade.
O Duo Siqueira-Lima tem realizado turnês no Brasil e nas principais capitais europeias,
além de incursões pela Rússia e por países da América do Norte e África, tendo atuado
em teatros e salas de grande prestígio, como Lincoln Center (Nova Iorque), New World
Center (Miami) e Concertgebouw (Amsterdam). Seus álbuns mais recentes foram
lançados pelos selos GHA Records (Bélgica) e GuitarCoop (Brasil). O CD The Art of Duo
Siqueira Lima - onde interpretam obras de Granados, Oswald, Villa-Lobos, Piazzolla e
Paschoal – reverberou internacionalmente sendo considerado pela revista francesa
Guitare Classique como um dos melhores álbuns de violão do ano de 2016.
Cecília e Fernando também são requisitados para aulas e masterclasses em eminentes
instituições como a University of Florida (Gainesville, Flórida - EUA), SMU Meadows
School of Arts (Fort Worth, Texas - EUA), Conservatoire Royal de Liège (Bélgica), e em
festivais como XIV Wiosenne Koncerty Gitarowe (Szczecin - Polônia), International
Guitar Festival J.K. Mertz (Bratislava - Slovákia) e Koblenz International Guitar Festival
(Koblenz - Alemanha).

