Data Nasc.

DESTACAR

Curso Teatrúsica
Cursos Livres
Cursos Técnicos
Formação Fora de Portas
descobre mais em:

dorfeu.pt/escoladepalco

Música+Palco

CURSO livre música
CURSO livre teatro

facebook.com/escoladepalco

escoladepalco@dorfeu.pt

Data

PALCO

ESCOLa·de

vem subir a palco!

CURSO livre pré-palco

Ano Letivo 2022/2023

E-mail

Teatro+Palco

Teatrúsica (música+teatro+palco)
Extra Música

Tel.
Assinatura

(Enc. Educação, se menor de idade)

Instrumento escolhido, no caso de curso com Música:
ESCOLA·DE PALCO

Tel. 234 603 164
escoladepalco@dorfeu.pt
dorfeu.pt/escoladepalco

Espaço d’Orfeu
Rua Eng. Júlio Portela, 6
3750 - 158, Águeda PORTUGAL

NIF

És membro de uma Associação do concelho de Águeda? Se sim, Qual?

Morada

oferta formativa
2022/2023

FORMULÁRIO PRÉ-INSCRIÇÃO

PALCO

Nome Completo

ESCOLa·de

CURSO
TEATRÚSICA
+45’
(total 90’)

CURSOS
LIVRES

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

música

presencial
ou online

PRÉ

PALCO

música
aula
individual
semanal

+45€/mês

música TEATRO
aula
individual
45’

música

45’

aula
coletiva
75’

PALCO

aula
individual

PALCO
aula coletiva
75’

aula
coletiva
75’

Música

PALCO

90€ ou 45€*
por mês

60€ ou 45€**
por mês

45’

aula coletiva
75’

60€ ou 45€**
por mês

Palco

Aulas individuais,
semanais, de instrumento,
de abordagem prática e
teórica, para compreensão
auditiva e desenvolvimento
técnico.

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

Acordeão, baixo elétrico,
bateria, canto, cavaquinho,
clarinete, concertina,
gaita-de-foles, guitarra,
piano, viola braguesa,
violino e outros.

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

Teatro

Aulas coletivas, semanais,
de expressão e
interpretação teatral,
para uma experiência
contínua de trabalho em
grupo, através do próprio
corpo e da voz.
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 (desportivas,
recreativas, sociais, culturais - incluindo Amigos/Sócios d’Orfeu):
* 50% nas mensalidades do Curso Teatrúsica (3 disciplinas)
** 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 (a anunciar em breve).

aula
coletiva
semanal
75’

Experimentação
artística para
crianças 3-5 anos.

TEATRO

aula coletiva
75’

45’

coletiva semanal

TEATRO

30€/mês

60€/mês

CURSOS SOM
E ILUMINAÇÃO

CORPO
DE VOZES
No Corpo de Vozes,
podes ser cantor ou
cantora. Podes
também explorar a
percussão corporal.
Neste ensemble, o
som serás tu!
Este é um convite à
tua voz, ao teu
corpo e à tua
criatividade! Vem
fazer parte do
Corpo de Vozes!

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

60€/mês

VISITAS
CRIATIVAS

dia aberto
escola de palco

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.

Atividades em
família e
p/ escolas,
de acesso livre,
para experimentação.
Aulas Abertas
(Música,
Teatro e Palco),
jogos, oficinas, etc.

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.

oficinas para circulação

Oficinas artísticas (Oficina Mãos de Barro, Oficina de Ukelele, Jogo e
Expressão Dramática, Construção de Instrumentos, Construção de Fantoches,
Clown e Expressão Vocal) disponíveis para escolas, bibliotecas e outras
instituições, por todo o país.

mais informações e inscrições através do e-mail

escoladepalco@dorfeu.pt ou em www.dorfeu.pt/escoladepalco

