Academia de Flauta de Verão
6ª Edição
22 a 28 de Julho de 2018
Canto Firme – Tomar - Portugal

Regulamento
A 6ª AFV aceita 24 participantes activos, e um número ilimitado de ouvintes.
Inscrições:
Participantes activos: 165€ incl. estadia no Regimento Militar (desconto para participantes
activos da 5ª AFV 2017 e alunos da CF de 15€). A inscrição inclui o pequeno almoço de
segunda a sábado, e um seguro de acidentes durante a semana da AFV.
Ouvintes: 50€
A data limite de inscrição para participantes activos é o dia 15 de Junho de 2018. A préinscrição de 50€ (não reembolsável) terá que ser transferida logo após a recepção do email
de confirmação de inscrição. A divulgação dos nomes dos participantes activos seguirá até
o dia 20 de Junho de 2018. No caso de o aluno ser aceite como participante activo, terá de
confirmar a sua presença até ao dia 1 de Julho de 2018, transferindo o restante montante
da inscrição. Por razões logísticas não haverá reembolsos das inscrições após essa data.
Os ouvintes poderão inscrever-se até ao dia 19 de Julho de 2018. Estes ficarão em lista de
espera para participação como activos, no caso de desistências de participantes activos.
Neste caso, deverão transferir o resto 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. 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 do Prof Philippe Bernold, participantes esses que
serão anunciados oportunamente.
Pedimos que indique se tem um outro instrumento da família da flauta (piccolo, 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.
Contamos com todos os participantes activos durante toda a semana.

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

academiadeflautadeverao@gmail.com

