CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SINTRA
O Conservatório de Música de Sintra é uma associação
sem fins lucrativos e de utilidade pública fundada em
1975. Com alvará de ensino artístico especializado de
Música desde 1982, em 2008 foi-lhe atribuída autonomia
pedagógica.

Masterclasse de Oboé
Com o professor Luís Marques

A sua oferta educativa abrange todo o percurso escolar
desde o curso de música para bebés, a partir dos 6 meses,
e iniciação musical (dos 3 aos 9 anos) ao curso básico
e secundário de música, incluindo cursos livres
e masterclasses, entre outras actividades.
A missão do Conservatório de Música de Sintra é promover
o ensino da música, formando futuros profissionais e
proporcionando a todos uma formação e vivência musical
plena, que contribua para o seu desenvolvimento pessoal.
Actualmente, o Conservatório de Música de Sintra abraça
o maior desafio dos seus 40 anos de actividade:
a transfe-rência para novas instalações, que permitam
proporcionar melhores condições de trabalho para
alunos, professores e a toda a comunidade escolar.

35% do valor das inscrições reverte para
a Missão 2017 - Angariação de fundos
para as novas instalações

18 e 19 de Fevereiro 2017
Conservatório de Música de Sintra
Das 09.30h às 13.00h e das 14.30h às 18.00h

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Telefone: 219162628 | E-mail: conservatoriodemusicadesintra@gmail.com
www.conservatoriodemusicadesintra.org | www.facebook.com/conservatoriomusicasintra

FICHA DE INSCRIÇÃO
Luís Marques
Natural de Évora, iniciou os estudos musicais aos 7 anos de idade
na Academia de Música Eborense. Obteve a licenciatura anos
mais tarde na “Basel Musik-Akademie”, em Oboé, com o professor
Omar Zoboli e Música de Câmara com o professor Sérgio Azzolini.
Frequentou diversos cursos e estudou particularmente com alguns
dos mais importantes músicos da actualidade, destacando-se
François Lelleux como uma das principais referências.
É membro da Orquestra Sinfónica Portuguesa e professor no
Conservatório Nacional e Instituto Piaget.
Obteve, entre outros, o 1º Prémio no Concurso de Interpretação do
Estoril e apresentou-se como solista com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Orquestra de Câmara de Macau, a Orquestra de
Câmara de Cascais e a Orquestra Barroca “Os Músicos do Tejo”.
No decorrer da sua carreira já se apresentou em concertos por
quase toda a Europa, Moçambique, Israel e China.
Participou em várias gravações para as editoras Naxos, Paraty,
P&B, SoloMusica e Numérica. Dedica parte do seu tempo ao
estudo de instrumentos históricos.
É convidado assíduo nas Orquestras Barrocas “Divino Sospiro”,
“Os Músicos do Tejo”, entre outras. É membro do Trio Cremeloque”.
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Nome

___________________________________________________________

__________________________________________________________________
Contribuinte fiscal _____________________
Morada _________________________________________________________
_________________________________________________________________
Código-Postal ________ / _______ | ___________________
E-mail ___________________________________________________________
Telefone: ____________________ | Telemóvel: _________________________
Conservatório/escola de música que frequenta: _____________________
__________________________________________________________________
Repertório a interpretar ____________________________________________
__________________________________________________________________

Masterclasse de Oboé
Este curso é aconselhado a alunos de todos os níveis e tem como foco
principal a “facilidade” de emissão, respiração, postura e afinação.
O plano de trabalho será constituído por uma aula de conjunto na parte
da manhã do primeiro dia (inclui um pequeno recital), seguindo-se aulas
individuais.
Participação limitada a 12 participantes.

Modalidade em que se inscreve:
Aluno do Conservatório de Sintra - 40,00 €
Aluno externo - 50,00 €
Ouvinte - 15,00 €
IBAN para pagamento: PT50 0035 0692 00000468630 56 (CGD).
Preencha a ficha e entregue na secretaria do Conservatório ou envie
para cmsalunos@gmail.com. Se efectuar o pagamento por transferência
bancária envie também o comprovativo por email.

