
                                                                                                                                     

7º Encontro de Violas d’arco Porto 2013

1) Dia 18 de maio:

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO

(Acesso ao parque de estacionamento do CMP)

9h00 Master classe com Luis Magin Muñiz e Kenneth 
2.01/ -2.03

12h30 Almoço

14h00 Conferência: Kenneth Martinson 

Momento musical:

Luis Magin Muñiz com Isola Crespi Rubio ao pia

Ensemble de Violas da ESMAE - Auditório CMP

15h45 Master classe com Luis Magin Muñiz e Kenneth Martinson 
Orquestra e Pequeno Auditório 

17h30 Conferência Pedro Boia - Pequeno Auditório

Destinado a todos os violetistas participantes no Encontro.

Master Classe = 45min = 40 € - Inscrições através do email 
a.p.violadarco@gmail.com

                                                                                                         

7º Encontro de Violas d’arco Porto 2013

Kenneth Martinson - salas -

com Isola Crespi Rubio ao piano

Auditório CMP

Master classe com Luis Magin Muñiz e Kenneth Martinson - Sala de 

Destinado a todos os violetistas participantes no Encontro.

Inscrições através do email 

2) Dia 19 de maio:

MANHÃ NO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO

9h30 Receção

10h00 Concerto pela Associação Portuguesa de Viola d'arco e dois 
convidados especiais: 

 Kenneth Martinson - Presidente da Associação Internacional de 
Viola d'arco

 Luis Magin – Presidente da Associação Espanhola de Violas

10h30 Ensaios dos diversos naipes

RESPONSÁVEIS DOS ENSAIOS DE NAIPE:

Violas 1 - Teresa e Francisca

Violas 2 - Eugénia e Carla

Violas 3 - Ana Luísa e Carina

Violas 4 - Dírio e Emídio

Violas 5 - Lúcia e Bruno

ONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO

pela Associação Portuguesa de Viola d'arco e dois 

Presidente da Associação Internacional de 

Presidente da Associação Espanhola de Violas

S ENSAIOS DE NAIPE:



                                                                                                                                     

(Todos os professores serão distribuídos pelos diversos naipes para 
colaborarem ativamente nos respetivos ensaios e Concerto)

O Dolce Vita oferece uma t-shirt para cada naipe de cor diferente que 
cada aluno e professor deverá utilizar no Encontro.

10:30 Palestra por Pedro Boia (destinado a encarregados de

                                                                                                         

(Todos os professores serão distribuídos pelos diversos naipes para 
spetivos ensaios e Concerto)

shirt para cada naipe de cor diferente que 

(destinado a encarregados de educação)

DOLCE VITA PORTO

13h Deslocação para Dolce Vita Porto (cabe a cada professor tentar 
resolver os problemas relacionados com o transporte dos seus alunos 
para o shopping - preferivelmente por transporte próprio, com 
professores ou amigos e ainda por metro 
Dragão) - existe parque de estacionamento gratuito no shopping e nas 
redondezas.

Almoço - o almoço é livre e decorrerá no Dolce Vita (podem até levar 
"marmita")

15h – FLASH MOBE

Um aluno começará a tocar o "Malhão" sozinho na praça inferior, junto 
ao parque infantil e, de imediato, todos se juntarão, saindo dos mais 
diversos sítios. Se possível, os familiares cuidam do material dos alunos, 
mas existirão 2 a 3 salas à nossa disposição para
deverá estar devidamente identificado!!!)

  e) Ensaio da Orquestra de Violas d'arco 

eslocação para Dolce Vita Porto (cabe a cada professor tentar 
resolver os problemas relacionados com o transporte dos seus alunos 

preferivelmente por transporte próprio, com 
professores ou amigos e ainda por metro - Carolina Michaelis- Estádio do 

existe parque de estacionamento gratuito no shopping e nas 

o almoço é livre e decorrerá no Dolce Vita (podem até levar 

começará a tocar o "Malhão" sozinho na praça inferior, junto 
ao parque infantil e, de imediato, todos se juntarão, saindo dos mais 
diversos sítios. Se possível, os familiares cuidam do material dos alunos, 
mas existirão 2 a 3 salas à nossa disposição para guardar o material (que 
deverá estar devidamente identificado!!!)

as d'arco - de seguida ao Flash Mobe



                                                                                                                                     

16H - CONCERTO DA ORQUESTRA DE VIOLAS

Maestro: José Eduardo Gomes

Ordem do concerto: (duração: cerca de 25 min.)

1. Marcha

2. Rondó alla Tuga

3. Can Can

4. Malhão

5. Mambo

(Entretanto será entregue ou enviado a cada professor todo o material 
que deverá ser distribuído pelos alunos:

a) diploma de participação no 7º Encontro de Violas d’arco

b) autocolantes de identificação

c) recordação do 7º Encontro

d) t-shirt consoante a cor do naipe que irá integrar)

                                                                                                         

CONCERTO DA ORQUESTRA DE VIOLAS

será entregue ou enviado a cada professor todo o material 

de participação no 7º Encontro de Violas d’arco

Os alunos deverão trazer para o 7º Encontro de Violas d'arco:

 viola e arco identificados
 estante identificada
 partituras
 recordação do VII Encontro nas respetivas caixas
 t-shirt por cima da roupa consoante a cor do naipe ao qual 

pertencem
 Muita Alegria e Boa Disposição

Contamos com a Vossa presença. Com os melhores cumprimentos

Associação Portuguesa da Viola d’Arco

Os alunos deverão trazer para o 7º Encontro de Violas d'arco:

do VII Encontro nas respetivas caixas
shirt por cima da roupa consoante a cor do naipe ao qual 

Muita Alegria e Boa Disposição

Contamos com a Vossa presença. Com os melhores cumprimentos

Associação Portuguesa da Viola d’Arco


