Objetivos do Concurso

• estimular os jovens harpistas a desenvolver as suas competências
motoras, expressivas e performativas
• promover o estudo da harpa em Portugal
• fomentar o convívio entre escolas, professores e alunos
• trocar experiências e fazer amizades
• evidenciar e valorizar o trabalho dos alunos
• incentivar e abrir espaço para novos talentos

estrutura do concurso
O concurso divide-se em duas partes: Prova de Seleção e Prova Final.

A primeira fase consiste na apresentação de um estudo obrigatório e tem
como objetivo a avaliação da capacidade técnica do candidato.
A segunda fase consiste na apresentação da peça de escolha livre, em que o
candidato será avaliado também pela sua musicalidade.

Os candidatos devem enviar por e-mail as partituras das peças de escolha
livre digitalizadas em formato pdf para:
4.concurso.harpa.linda.a.velha@gmail.com
Podem requerer os estudos obrigatórios através do e-mail:
4.concurso.harpa.linda.a.velha@gmail.com

Regulamento Geral
1 A inscrição no Concurso implica a aceitação do regulamento e de qualquer
alteração eventual feita pela organização, em circunstâncias especiais.
2 A inscrição no Concurso só será considerada válida após pagamento do
valor respetivo e apresentação (por email ou na secretaria da escola) de
comprovativo do mesmo.
3 O calendário do programa do concurso, com o dia, hora dos ensaios e
provas, será comunicado a todos os candidatos até ao dia 9 de Novembro.
4 Todos os candidatos terão que se fazer acompanhar de um documento
de identificação pessoal válido, sob pena de não poderem participar no
Concurso.
5 Ao Júri reserva-se o direito de interromper a prova a qualquer momento,
sendo que as decisões do júri são inquestionáveis e definitivas.
6 Todas as provas do concurso são abertas ao público.
7 Os resultados finais serão divulgados e os prémios serão entregues no
encerramento do concurso.
8 Para cada categoria, o Júri poderá atribuir prémios ao 1º e 2º classificados,
bem como menções honrosas.
9 Ao júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, se considerar
que os candidatos não atingiram o nível que o justifique.
10 As dúvidas e/ou omissões das presentes normas serão decididas pelo júri
do concurso.
11 O organização tem o direito de dividir/cancelar as categorias em caso de
ultrapassar ou não o limite de inscrições.
12 Os alunos a frequentar cursos livres podem inscrever-se para a mesma
categoria do seu ano de escolaridade.
13 As fichas de inscrição devem ser preenchidas claramente e enviadas para:
geral@emnsc.pt e para 4.concurso.harpa.linda.a.velha@gmail.com
14 Nas transferências para o pagamento da inscrição escrever no
comprovativo: concurso de harpa e o nome do candidato e enviar para o
e-mail geral@emnsc.pt

Categorias do Concurso

Iniciação:

Boletim de Inscrição no

IV Concurso de Harpa

Categoria A alunos a frequentar o 3º e 4º ano

Básico:

Categoria B alunos a frequentar o 5º ano (I grau) e 6º ano (II grau)
Categoria C alunos a frequentar o 7º ano (III grau) e 8º ano (IV grau)
Categoria D alunos a frequentar o 9º ano (V grau)

Secundário:
Categoria E alunos a frequentar o 10º ano (VI grau) e 11º ano (VII grau)
Categoria F alunos a frequentar o 12º ano (VIII. grau)
Superior:
Categoria G alunos do ensino superior de música
Programa a apresentar por categoria

Categoria A
- Estudos obrigatórios: 1Um exercício melódico à escolha
entre as páginas 4 - 6 de Fausto Dias - Técnica 1 Exercícios
Progressivos página 5. exercício melódico
2Um estudo à escolha entre páginas 18 - 24 (IV. Intervalles)
de Andrès Bernard - Friandises Soixante seize études faciles
et brèves pour harpe
- Uma ou duas peças à escolha com duração máxima de 5 minutos
Categoria B
- Estudos obrigatórios: 1Um estudo à escolha entre páginas
13 - 24 (III. A quatre doigts) de Andrès Bernard - Friandises
Soixante seize études faciles et brèves pour harpe
2Um estudo à escolha entre páginas 3 - 5 de Alfred Holy - Twenty- Four easy studies for the harp
- Uma ou duas peças à escolha com duração máxima de 5 minutos
Categoria C
- Estudos obrigatórios:
1Um estudo à escolha entre I - IV de Bernard Andrés,
Charades - 15. Exercices - Études faciles et progressifs pour Harpe;
2Um estudo à escolha entre nº VII - XII Freddy Alberti
- Ètudes en forme d ́EXERCICES
- Uma ou duas peças à escolha com duração máxima de 5-8 minutos
Categoria D
- Estudos obrigatórios:
1Um estudo à escolha entre de nº2; nº3; nº4; nº5; nº8 de
Jean-Michel Damase - 10 études faciles et progressives;
2Um estudo à escolha entre I - VII de Bochsa - Quarante
Études Faciles op. 318 1º Cahier 		
- Uma ou duas peças à escolha com duração máxima de 8-10 minutos
Categoria E
- Estudos obrigatórios:
1Um estudo à escolha entre nº10 - nº15 de Pozzoli - Studi di
Media Difficultà;
2Um estudo à escolha entre I. - IV de Jean-Michel Damase
- 12 études pour harpe
- Uma ou duas peças à escolha com duração máxima de 10 minutos
Categoria F
- Estudo obrigatório:

Nome

Idade
Ano de escolaridade
Escola de Música
Professor
Telefone
Email
Nº Contribuinte
NIB do E.E ou do aluno, caso seja maior de 18 anos
(informação essencial para o pagamento de um possível prémio)

Pagamento via transferência bancária, nib: 0007 0000
00143937525 23.
Solicitamos o envio do comprovativo para o seguinte email:
geral@emnsc.pt, mencionando o nome do aluno e o nome do
titular da conta.

Concorre na Categoria
Refeições

Almoço de Sexta-feira
Almoço de Sábado

Lanche de Sexta-feira
Lanche de Sábado

Um estudo à escolha entre I.- X. do livro de Bochsa: Cèlébres
Etudes por la Harpe Cinquante études 1er livre
- Uma cadência à escolha entre:

Tchaikovsky: Lago dos Cisnes ou Casse-Noisette (Valsa
das Flores – cadência)

- Uma ou duas peças/Sonatas/Concerto à escolha com duração
máxima de 15 minutos
Categoria G
- Estudo obrigatório:
Um estudo à escolha entre Bach-Grandjany: 1Ètudes for
Harp; 2Felix Godefroid: ètude de Concerto em Mib menor
op.193; 3Marcel Tournier: Au Matin op.39
- Trecho de orquestra

Verdi força del destino harpa 1.

- Uma ou duas peças/Sonatas/Concerto à escolha com duração
máxima de 20 minutos e mínima de 10 minutos.

Assinatura do aluno ou encarregado de educação

Data

Inscrição para o concurso

Categorias A e B €25 | Categorias C e D €35
Categorias E e F €45 | Categorias G €55

Horário

Sexta-feira 9h00 às 12h30 e 13h30 às 19h00
Sábado 9h00 às 12h30 e 13h30 às 19h00
Inscrições abertas até 5 de Novembro
Domingo 9h00 às 13h30

