Academia de Flauta de Verão
Regulamento da 8ª AFV

A 8ª AFV aceita 24 participantes ativos, e um número ilimitado de ouvintes.
Inscrições:


A inscrição deverá ser feita num computador fixo ou portátil



Participantes ativos: 200€ (para os participantes com NIF português, haverá um
desconto de 35 € - preço final de 165€)



Este valor inclui estadia no Regimento Militar (sem pequeno almoço).



Há um desconto para participantes ativos da 7ª AFV 2019, e também para alunos da
Canto Firme, no valor de 15€. Este desconto poderá ser acumulado com o desconto
para participantes com NIF português.



Os alunos que possuam uma Flauta Alto ou Flauta Baixo e que a possam trazer para
a AFV terão ainda um desconto adicional de 20€ na propina.



A inscrição inclui um seguro de acidentes durante a semana da AFV.



Ouvintes: 50€ (existe a possibilidade, não garantida, de alojamento gratuito no
regimento militar, sem pequeno almoço; por favor indicar se tem interesse)



Os almoços não estão incluídos no valor da inscrição. O almoço tem um valor diário
de 4€, excepto no Domingo dia 28 de Julho em que não há serviço de refeitório; o
valor total dos almoços é de 24€. O valor dos almoços deverá ser pago no primeiro
dia da AFV.



Os jantares serão da responsabilidade dos participantes.



A data limite de inscrição para participantes ativos é o dia 15 de Maio de 2020,
com participação garantida. Após essa data, apenas serão aceites mais inscrições
para participantes activos mediante a existência de vagas por preencher (data limite
de inscrição nesta 2ª fase - 15 de Junho).



A pré-inscrição de 50€ (não reembolsável) terá que ser transferida logo após a
receção do e-mail de confirmação de inscrição. A divulgação dos nomes dos

participantes ativos seguirá até ao dia 31 de Maio de 2020 (2ª fase – 1 de Julho).


No caso de o aluno ser aceite como participante ativo, terá de confirmar a sua
presença até ao dia 1 de Julho de 2020, transferindo o restante montante da
inscrição.



Por razões logísticas, não haverá reembolsos das inscrições após essa data.



Os alunos que sejam aceites na AFV deverão ainda assinalar o campo na inscrição
“Confirmo a minha disponibilidade durante TODOS os dias da 8ª AFV, sendo que
assumo a minha participação em TODOS os ensaios e concertos de Música de
Câmara e Ensemble da 8ª AFV”.



Os ouvintes poderão inscrever-se até ao dia 24 de Julho de 2020. Estes ficarão em
lista de espera para participação como activos, no caso de desistências de
participantes activos. Neste caso, deverão transferir o resto do valor da inscrição
logo que possível.



Os inscritos para participação activa que enviarem uma gravação não editada, de
preferência vídeo (link no YouTube ou we transfer) terão maior oportunidade de
serem aceites, sendo que esta gravação não é obrigatória, mas traduz-se numa
maior possibilidade de aceitação.



Para essa gravação solicitamos um estudo, ou um excerto de uma peça, ou um
excerto orquestral, de duração máxima de 5 minutos, com ou sem piano.



Há um número limitado de participantes na masterclasse da Professora Stephanie
Hamburger, participantes esses que serão anunciados oportunamente.



Pedimos que indique se tem um outro instrumento da família da flauta (piccolo
(sem desconto), flauta em sol, etc) que possa trazer para a AFV.



Por favor indique-nos também se gostaria de experimentar tocar numa flauta
grande no Ensemble da AFV.

Fevereiro 2020

mais informações em:
academiadeflauta.com ou facebook.com/AcademiaDeFlautaDeVerao

academiadeflautadeverao@gmail.com

