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ano letiVo 2016/17

a experiência de tocar 
jazz em orquestra Vai 

transformar a tua Vida.
a big band júnior 

está À tua espera.
candidata-te!

procuramos joVens músicos 
que combinem aptidão técnica, 

paixão pela dinâmica de orquestra, 
gosto pela aVentura e espírito de equipa,

com idades entre os 12 e os 17 anos,
que toquem um instrumento a um níVel técnico 
e artístico equiValente ao 4ºgrau ou superior

e que frequentem aulas de instrumento.

www.ccb.pt
www.bigbandjunior.org 

bigbandjunior@gmail.com / tlm 967 435 310
www.hcp.pt

Cidade
Aberta

jazz

direção musical e direção pedagógica
claus nYmarK

direção artística
alexandra áVila trindade

joão godinho



ano letiVo 2016/2017
instrumentos
> são aceites inscrições para os seguintes instrumentos: 

flauta, oboé, clarinete, fagote, saxofone, trompa, trompete, 
trombone, tuba, piano, bateria, Vibrafone e outras percussões, 
acordeão, Violino, Viola, Violoncelo, contrabaixo, baixo 
elétrico, guitarra elétrica e Voz. 

aulas
a orquestra-escola big band júnior (bbj) desenVolVe a sua 
atiVidade entre outubro e junho, respeitando os períodos de 
aulas e de férias preVistos no calendário letiVo escolar. 
as aulas decorrem uma Vez por semana, Às segundas-feiras, 
das 18h30 Às 20h30, nas instalações da escola de jazz 
luiz Villas-boas - hot clube de portugal (hcp), situada 
no mesmo edifício da orquestra metropolitana, perto da 
rua da junqueira em alcântara.

concertos
a bbj tem já três concertos agendados para o ano letiVo de 
2016/17 no pequeno auditório do centro cultural de belém:

> 17 dezembro 2016
> 19 ou 25 de março 2017
> 1 julho 2017

para fazer parte é necessário:

1. candidatura
considera-se “candidatura” o enVio À direção artística da 
bbj, até ao dia 19 de setembro de 2016, de todos os seguintes 
elementos:

i. formulário de candidatura integralmente preenchido 
> disponíVel em formato word no site da bbj

ii. cópia (de ambos os lados) do bilhete de identidade ou 
cartão do cidadão + cartão de contribuinte do candidato 
e do encarregado de educação 
> em formato jpg ou pdf

iii. carta de motiVação (até 150 palaVras)
(em formato digital / word ou pdf)

iV. currículo musical resumido (até 300 palaVras)  
> entendemos por currículo musical uma breVe descrição do percurso 
e formação musical que o aluno teVe até À data da inscrição

V. 1 fotografia tipo passe 
> em formato jpg ou pdf

Vi. enVio obrigatório de graVação de uma prestação 
musical do candidato
> o aluno pode escolher graVar uma ou mais peças, de preferência 
no repertório em que se sente mais confortáVel, seja ele clássico, 
rocK ou jazz. a graVação musical pode ser em formato áudio (mp3) 
ou Vídeo (mp4 ou moV)

(1) no caso de o aluno não ser selecionado para integrar a bbj, este Valor 
pode ser aplicado no custo da inscrição noutras atiVidades do hot clube 
(atelier de iniciação ao jazz, pacotes de aulas em curso liVre). 
informe-se na secretaria do hcp.

(2) para ser aluno da bbj é necessário ser sócio do hot clube de portugal: 
quota mensal de 7,5€ x 12 meses, num total de 90€ [este Valor deVerá 

2. audições
de entre as candidaturas recebidas, serão selecionados os 
candidatos admitidos a audição. no dia 20 de setembro de 2016, 
esses candidatos serão contactados pela direção artística 
da bbj no sentido de se dirigirem À secretaria do hot clube 
para, entre 20 e 23 de setembro, formalizarem a sua inscrição 
na audição. as audições decorrem nos dias 26 e 27 de setembro. 
o dia e hora exactos da audição de cada candidato serão 
fornecidos oportunamente pela direção artística da bbj, 
juntamente com os materiais a serem preparados para a 
audição. 

3. inscrição na bbj
a partir de 28 de setembro, os alunos selecionados para 
integrar a big band júnior serão contactados no sentido de 
se dirigirem À secretaria do hot clube para, no máximo até 
ao dia 30 de setembro, formalizarem a sua inscrição na bbj. 
a primeira aula decorrerá no dia 3 de outubro de 2016.

4. preços
audição > 40€ / Valor não reembolsáVel(1)

custo total por ano letiVo > 458€ 
este Valor inclui: 
— propinas mensais > 40€ (outubro a junho, 9 meses) 
— quota de sócio hot clube de portugal > 90€ por ano (2) 

— seguro do aluno > 8€ por ano

os elementos pedidos deVem ser enViados preferencialmente 
por e-mail ou atraVés da plataforma www.wetransfer.com  
para o endereço bigbandjunior@gmail.com

ou também por correio postal para a morada: 
big band júnior / hot clube de portugal 
traVessa da galé, n. 36, 1. dto, 1300-263 lisboa

ser pago no acto da inscrição. informe-se na secretaria do hcp sobre as 
Vantagens de ser sócio]

importante: 
a candidatura pressupõe o conhecimento e a aceitação integral por parte do 
candidato do regulamento da big band júnior, disponíVel na secretaria do hcp 
e em www.bigbandjunior.org
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