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XXVII Festival Internacional de Música de Macau  

 
Workshop ‘Jazz It Up’ – Ficha de Inscrição 

 
 
Os workshops “Jazz It Up”, integrados no Programa de Extensão do XXVII Festival Internacional de 
Música de Macau (FIMM), realizam-se nas seguintes datas: 
 
8 – 31 de Agosto e 5 – 11 Outubro, no Conservatório de Macau (Av. de Horta e Costa) e na Casa 
Garden
 

.  

Dirigidos por músicos experientes da banda Iberian Jazz All Stars, estes workshops foram 
especialmente concebidos para músicos de jazz locais e para todos os interessados em música jazz, 
tendo como objectivo transmitir as técnicas de interpretação deste género musical. Os workshops 
compreendem três níveis destinados a diferentes grupos etários, nomeadamente um Nível Introdutório 
para crianças e adolescentes entre os 8 e 15 anos de idade (“Mini Jazz”), e Níveis Principiante e 
Avançado para adolescentes e adultos.   
 

Os interessados deverão entregar a ficha de inscrição, uma cópia do BIR de Macau e proceder ao 
pagamento das propinas (este pagamento deve ser feito antecipadamente apenas para o Nível 
Introdutório). O Nível Introdutório compreende a Turma A (período da manhã) e a Turma B (período 
da tarde), cada uma com uma quota de 10 alunos. Para os níveis Principiante e Avançado é exigida 
ainda uma audição com os interessados. 
 
 

Propinas 
 
- Nível Introdutório Mini Jazz: propina de MOP 500 a pagar aquando da entrega da ficha de 

inscrição; 
- Nível Principiante: propina de MOP 800 a pagar no dia da primeira aula (10 de Agosto); 
- Nível Avançado: propina de MOP 1,200 a pagar no dia da primeira aula (18 de Agosto). 
 

 
Elegibilidade 
 
Os candidatos devem ter 8 anos de idade ou superior e interesse em música jazz bem como ter a 
capacidade de tocar qualquer instrumento ocidental

 

 (os candidatos devem trazer os seus próprios 
instrumentos, excepto piano e bateria). 

Os interessados devem completar a ficha de inscrição abaixo e entregá-la no Edif. do Instituto Cultural, 
sito na Praça do Tap Seac, das 9:00 às 13:00 e das 14:30 às 17:30 (incluindo fins-de-semana), entre 
os dias 1 e 6 de Agosto de 2013.  
 
Para mais informações, é favor ligar para os telefones n.º (853) 8399 6609 / 8399 6622. 
 
** Nota: Mais informações sobre o horário e local dos workshops, entrevistas, propinas e processo de 
inscrição disponíveis em www.icm.gov.mo/fimm/27/pt/festival 
 
 
 
 
 

http://www.icm.gov.mo/fimm/27/pt/festival�
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 Ficha de Inscrição 
  

Informação Básica 

Nível a que se 
Candidata  

Nível Introdutório Mini Jazz Turma A (manhã) 
Nível Introdutório Mini Jazz Turma B (tarde) 
Nível Principiante         Nível Avançado 

Nome chinês   
Nome 

ocidental   

Sexo Masculino       Feminino Idade  

N.o Contacto: Casa:            Telemóvel:  

Email:  

Encarregado de Educação（Aplicável a candidatos menores de 18 anos） 

Nome     N.o Contacto: 

Email   

Pessoa de Contacto em Caso de Emergência   

Nome     N.o Contacto: 

Email   

Experiência 

Experiência de 
aprendizagem 
de música 
jazz/outro 
género  
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