DESTACAR

oferta formativa
2019/2020

Curso Teatrúsica
Cursos Livres
Cursos Técnicos
Formação Fora de Portas

descobre mais em: dorfeu.pt/escoladepalco

Teatro+Palco

Contribuinte (NIF)

facebook.com/escoladepalco

escoladepalco@dorfeu.pt

PALCO

ESCOLa·de

vem subir a palco!

CURSO livre teatro

CURSO livre música

CURSO livre pré-palco

Ano Letivo 2019/2020

Música+Palco

Extra Teatro

Telemóvel

Assinatura

Profissão

Extra Música
Nome Completo
Data Nasc.
Morada

6 setembro 2019 @ Espaço d’Orfeu

Tel. 934 623 775
(Enc. Educação, se menor de idade)
Tel. 234 603 164
escoladepalco@dorfeu.pt
dorfeu.pt/formacao
Data
facebook.com/escoladepalco

ESCOLA·DE PALCO

E-mail

festa de lançamento ano letivo

FORMULÁRIO PRÉ-INSCRIÇÃO

PALCO

Teatrúsica (música+teatro+palco)

ESCOLa·de

CURSOS
LIVRES

CURSO
TEATRÚSICA

+45’
(total 90’)

Curso de três disciplinas semanais,
para quaisquer idades e níveis de formação,
com possíveis variantes de carga horária

música

PRÉ

PALCO

+90’
(total 180’)

coletiva
60’

TEATRO

música

+45€/mês

+45€/mês

aula
individual
45’

TEATRO
Experimentação
artística para
crianças 3-5 anos.

música TEATRO
aula
individual
45’

aula
individual
45’

TEATRO
aula
coletiva
90’

aula coletiva
60’

PALCO
aula coletiva
60’

Música
Aulas individuais de
instrumento, de abordagem
prática e teórica, para
compreensão auditiva e
desenvolvimento técnico.
Acordeão, baixo elétrico,
bateria, canto, cavaquinho,
clarinete, concertina,
gaita-de-foles, guitarra,
piano, viola braguesa,
violino e outros.

PALCO

*90€/mês

aula coletiva
60’

**60€/mês

**60€/mês

.

30€/mês

aula
coletiva
90’

PALCO

música

Palco

Teatro

Aulas coletivas que
promovem a experiência
transdisciplinar, através
de processos práticos de
aprendizagem, com vista à
criação músico-teatral.

Aulas coletivas de
expressão e interpretação
teatral, para uma
experiência contínua de
trabalho em grupo, através
do próprio corpo e da voz.

Classe de conjunto, de
composição, movimento,
improvisação, encenação,
som, iluminação, entre
outros conceitos.

Trabalho de ator,
interpretação, guião,
espaço cénico, cenografia,
figurinos, caracterização,
movimento, energia.

Incentivos
disponíveis

Ao abrigo do Protocolo entre a d’Orfeu AC e o Município de Águeda, desconto nas
mensalidades do Curso Teatrúsica para membros de Associações do concelho de Águeda:
* 50% nas mensalidades do Curso Teatrúsica (3 disciplinas)

.

aula
coletiva
180’

** 25% nas mensalidades do Curso Teatrúsica, nas suas
variantes Música + Palco ou Teatro + Palco.

Bolsas de estudo para jovens de baixos rendimentos familiares com mérito ou potencial
artístico (candidaturas até 30 de junho; provas em setembro 2019).

60€/mês

60€/mês

Festival
formativo

CURSOS SOM
E ILUMINAÇÃO
29 outubro a 7 dezembro ’19

Cursos intensivos de
qualificação de técnicos
(nível iniciação ou
avançado), mediante uma
formação teórico-prática.
Horário pós-laboral.
Condições a anunciar.

Festival que abrange
diferentes áreas
artísticas, com
realização de
conferências, oficinas,
tertúlias e performances.

Programa a anunciar

FORMAÇÃO
FORA DE PORTAS
expressão musical e teatral
Fora de portas, a Escola de Palco assegura
semanalmente ações de expressão musical e teatral
em várias escolas locais, infantários e outras
instituições sociais.
Informações escoladepalco@dorfeu.pt

oficinas para circulação
Formações pontuais, na vertente artística, cultural
ou associativa, por todo o pais.

Informações escoladepalco@dorfeu.pt

VISITAS
CRIATIVAS
A d’Orfeu acolhe grupos
escolares de crianças,
potenciais consumidores de
cultura, dando a conhecer
por dentro a associação.
Visitas de caráter lúdico,
com foco na experimentação
artística.
90’| 1,5€/criança

opÁ! - orquestra
percussiva
de Águeda
Premiado projeto de
intervenção social, em
parceria com várias IPPS
do concelho, envolvendo
300 jovens numa
orquestra de percussão
com instrumentos
construídos pelos
próprios participantes.
Formação contínua,
culminando num grande
espetáculo
interassociativo a cada
ano.
Informações
escoladepalco@dorfeu.pt

