VII CONCURSO JOVEM SOLISTA RADEGUNDIS FEITOSA
2018
Edital

A Associação Brasileira de Trombonistas (ABT) estará realizando de 06 a 10 de agosto de 2018,
durante o XXIV FESTIVAL BRASILEIRO DE TROMBONISTAS o VII Concurso Jovem Solista
“Radegundis Feitosa”, com objetivo de oportunizar e incentivar os jovens instrumentistas do
trombone no Brasil, no com intuito de mostrar seus talentos, destacando-os no cenário musical
nacional, sendo realizado em duas categorias: Nível Avançado e Nível Intermediário.

1. DAS INSCRIÇÕES:
1.1. O período de inscrição será até o dia 20 de junho de 2018 por e-mail.
1.2. A competição será aberta para os trombonistas nas seguintes categorias:
•
•

Nível Avançado: nascido a partir de 1° de janeiro de 1993, idade máxima de 25 anos;
Nível Intermediário: nascido a partir de 1° de janeiro de 2000, idade máxima de 18
anos.

1.3. O(s) candidato(s) que se inscrever(m) para os concursos Jovens Solistas deverão submeter à
inscrição para o XXIV Festival Brasileiro de Trombonistas (Goiânia-GO), caso contrário, não
participará(ão) do mesmo.
1.3. Para inscrição, o(s) candidato(s) deverá(ão) enviar os seguintes documentos por e-mail:
- Ficha de inscrição preenchida (em anexo)
- Cópia do documento de identidade;
-Breve currículo artístico.
- O candidato terá que enviar um vídeo com as seguintes obras:

•
•

Concurso Jovem Solista Nível Avançado: STARLIGHT de Arthur Pryor e SONATA (II e III
mov.) de Alec Wilder (trombone baixo).
Concurso Jovem Solista Nível Intermediário: ROMANCE, OP. 2 Victor Ewald (trombone
tenor) e PASSACAGLIA and FUGUE (moderato dolente) de Otto Henry (trombone baixo).

-Enviar até às 23h59min do dia 20 de junho de 2018, para o e-mail:
azeite2010@gmail.com
1.4. Os candidatos que forem considerados aptos para a competição terão os seus nomes
divulgados na página da Associação Brasileira de Trombonistas (facebook) ou via e-mail, até o
dia 30 de junho de 2018.

Obs. Os candidatos serão responsáveis pelas despesas de transporte para o local da competição.

2. DAS PROVAS:
2.1. As provas serão realizadas durante o XXIV Festival Brasileiro de Trombonistas na cidade Sede
do Festival (GOIÂNIA-GO), entre os dias 06 a 10 de agosto de 2018. (as datas e os horários das
provas serão afixados juntamente com a agenda do festival).
2.2. A competição será constituída de:
•
•

Nível Avançado de duas fases, classificatória, final;
Nível Intermediário de duas fases, classificatória e final.

2.2.1. Fases do Concurso Jovem Solista Nível Avançado:
•
•

Fase classificatória: serão avaliados os vídeos enviados e selecionados até 06 (dez)
candidatos para a fase final (as obras exigidas estão indicadas no item 1.3);
Fase final: O candidato terá que executar diante da banca as seguintes obras, “TRÊS
DANÇAS”(Humoresca-Noturno-Tarantela) de Albert Kaplan Lacerda (trombone tenor)
ou SONATA ( I e II Mov.) de Patrick Mc Carty (Trombone baixo).

2.2.2. Fases do Concurso Jovem Solista Nível Intermediário:
•
•

Fase classificatória: serão avaliados os vídeos e selecionados até 04(quatro) candidatos
para a fase final (as obras exigidas estão indicadas no item 1.3);
Fase final: O candidato terá que executar diante da banca as seguintes obras:
DIVERTIMENTO de Gilberto Gagliardi (trombone tenor) ou ESTUDO-26 de Gilberto
Gagliardi (Trombone Baixo).

2.3. A apresentação dos candidatos nas fases eliminatória e/ou final será definida em ordem
alfabética

2.4. Os candidatos deverão estar no local designado pelo menos meia hora antes de sua
apresentação. O Candidato que chegar após o horário aqui estipulado será sumariamente
desclassificado.
2.5. Pianistas acompanhantes serão providenciados pela organização do festival, como também,
o candidato poderá trazer o seu próprio pianista, ficando as despesas de transporte,
hospedagem e alimentação por sua conta.
2.6. Os candidatos terão a oportunidade de ensaiar com os pianistas acompanhantes. O tempo
de ensaio será igual para todos os candidatos e os mesmos serão notificados dos seus horários
de ensaio no dia do registro no festival.

3. DO JULGAMENTO:
3.1. Os candidatos serão avaliados por um júri composto de 03 (três) especialistas do trombone
de reconhecida competência no meio musical, que serão:
- Presidente da Comissão Organizadora do Concurso e membro da Associação Brasileira de
Trombonistas (ABT), desde que não haja impedimento descrito neste edital;
- 01 Professor convidado do festival (trombone tenor);
- 01 Professor convidado do festival (trombone baixo).

Obs. Se algum membro do júri tiver relação pedagógica com algum candidato, o mesmo não
poderá participar da avaliação do candidato, assim como, da banca julgadora.

4. DA PREMIAÇÃO:
4.1. Premiação dos vencedores do concurso Jovem Solista “Radegundis Feitosa” realizado pela
ABT:
•

•

Concurso Jovem Solista Nível Avançado: O Vencedor terá direito a um recital e todas as
despesas (transporte, hospedagem e alimentação) pagas pela Associação Brasileira de
Trombonistas no Festival Brasileiro do ano subsequente, além de um instrumento
(trombone tenor ou baixo);
Concurso Jovem Solista Nível Intermediário: O Vencedor terá direito a um recital,
hospedagem e alimentação por conta da Associação Brasileira de Trombonistas no
Festival Brasileiro do ano subsequente.

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO:

5.1. Na segunda e fase final do concurso a avaliação dos candidatos será observada nos
seguintes critérios:
- Personalidade artística;
- Interpretação musical;
- Proficiência técnica no instrumento.
5.2. Serão atribuídas notas, pelo júri, de 0 a 10, valendo notas fracionadas que serão somadas e
divididas pelo número de jurados, onde será classificado (s) quem obtiver (m) nota igual ou
superior a 7,0 (sete):
5.3. Portanto haverá dois vencedores com direito a premiação do Concurso Jovem Solista
“Radegundis Feitosa”: Um do Nível Avançado e um do Nível Intermediário), sendo necessário
pontuação igual ou superior a 7,0 (sete) e obedecendo a maior nota atribuída pelos jurados

OBS. O Júri terá autonomia necessária para decidir se entregará o prêmio ou não. A

decisão do Júri é soberana sem direito a recurso.

XXIV FESTIVAL BRASILEIRO DE TROMBONISTAS
06-10 DE AGOSTO DE 2018-Goiânia-GO

VII CONCURSO JOVEM SOLISTA “RADEGUNDIS FEITOSA”
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:
Fone:

Cel.:

E-mail:
Cidade:

Estado:

( ) Concurso Jovem Solista (Nível
Avançado até 25 anos)

( ) Concurso Jovem Solista (Nível
Intermediário até 18 anos)

TROMBONE : ( ) tenor ( ) baixo
Enviar por email: azeite2010@gmail.com
Obs. A inscrição ficará a cargo da comissão do CJS-RF, podendo ser feita até dia 20 de Junho de
2018. Ver detalhes no edital.

COMISSÃO DO CONCURSO:
Prof. Gilvando Pereira – Presidente
Prof. José Milton Vieira
Prof. Wilson Dias

Edição 2018
Associação Brasileira de Trombonistas
ABT

