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Mostra do Curso de Música da Funceb acontecerá nesta semana na Sala do
Coro do Teatro Castro Alves
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Apresentações vão acontecer nesta quarta e quinta-feira (5 e 6 de dezembro), às 20h. Ingressos a
R$ 2,00 e R$ 1,00

A recente reformada Sala do Coro do Teatro Castro Alves receberá nesta semana a Mostra do
Curso de Música UPB Módulo II 2018.2 do Centro de Formação em Artes da Funceb. As
apresentações finais do curso acontecerão nos dias 5 e 6 de dezembro (quarta e quinta-feira), às
20h. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do teatro no valor simbólico de R$ 2,00 e R$ 1,00.
Participarão da mostra 60 pessoas, entre alunos e professores do curso básico de iniciação
musical continuada e Prática de UPB (Universo Percussivo Baiano), distribuídas entre os
instrumentos: violão, guitarra baiana, trompete, trombone, sax, flauta, baixo, canto, clarinete,
percussão e UPB.
"O Centro de Formação em Artes, através de seus projetos de música, tem se configurado para a
comunidade baiana como um importante espaço alternativo, principalmente para aqueles que
buscam uma formação e uma qualificação em seu fazer musical", disse Jacson do Espírito Santo,
diretor do CFA.
Desde julho, o Módulo II do curso ofereceu o estudo da teoria e percepção musical, e
desenvolvimento técnico do instrumento. A metodologia central do curso esteve baseada no método
UPB, desenvolvido pelo maestro e educador Letieres Leite, que estuda claves e desenhos rítmicos
numa aula coletiva que prioriza o olhar, a intuição e a criatividade, e agrega metodologias de ensino
diferenciadas.
"O curso tem como principal diferencial a utilização da Tradição Oral em conjunto à escrita musical
europeia tradicional, em proporções aproximadas e complementares, buscando assim acelerar e
dinamizar os aprendizados que não se alcançam apenas com a aplicação de um dos métodos, num
tempo reduzido", conta o coordenador do Curso, Edu Fagundes.
Na ocasião, também se apresentará a OFUN (Orquestra da Funceb), formada por alunos e
professores do CFA, entre os anos de 2013 e 2014. A OFUN já se apresentou no Teatro Castro
Alves, Palácio do Rio Branco, Passeio Pública e na Praça Tereza Batista, e foi organizada com
intuito de difundir as ações afirmativas e artísticas realizadas nos cursos do CFA.
Repertório - Na quarta-feira (5), os alunos se revezarão entre as obras Maracangalha (Dorival
Caymmi), Summertime (George Gershwin), Vou levando minha gente (Ogazinia Dias), Desafilho
(Osmar Macedo) e Maracá (Val Macambira).
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No mesmo dia, a OFUN trará em seu repertório as músicas como Refavela (Gilberto Gil),
Chapeuzinho Vermelho (Os Tincoãs) e Oxossi (Gerônimo). Já na apresentação de quinta-feira (6)
estão no repertório canções de Riachão, Baden Powell, Vinícius de Moraes, Ari Barroso e Os
Tincoãs.

Serviço:
Mostra do Curso de Música UPB Módulo II do Centro de Formação em Artes
Quando: 5 e 6 de dezembro, às 20h.
Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves
Ingressos: R$ 2,00 (inteira) e R$ 1,00 (meia), disponíveis na bilheteria do TCA e no site
www.ingresssorapido.com.br
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