JOSÉ SOARES
Nasceu a 16 de Agosto de 1991 no Luxemburgo. Inicia os seus
estudos musicais na Sociedade Filarmónica Santanense, no
concelho da Figueira da Foz, aos 7 anos de idade. Em 2001
ingressa no Conservatório de Música David de Sousa
(Figueira da Foz) para a classe do professor José Firme tendo
finalizado o 5ºgrau de saxofone com 18 valores. Em 2007
entra para a Escola Profissional de Música de Espinho
(EPME) para a classe dos professores Francisco Ferreira,
Gilberto Bernandes e Fernando Ramos, a qual acaba, em
2010, com a classificação de 19 valores. Prossegue assim os
seus estudos musicais ingressando na Escola Superior de
Música e Artes do Espectáculo (ESMAE) na àrea de saxofone
jazz na classe dos professores Mário Santos e José Pedro
Coelho onde continua os seus estudos com professores
como Nuno Ferreira, Abelardo Rabade, Pedro Guedes e
Antonio Aguiar. Ao longo do seu percurso realizou
masterclasses e workshops de saxofone com grandes ícones
do saxofone como: Arno Bornkamp (Holanda), Jean-Yves
Formeau (França), Mário Marzi (Itália), Henk van Twillert
(Holanda), Pablo Coelho (Espanha) e de improvisação
livre/contemporânea com Gijs van Dijk (Holanda). Participou
no XVI Estágio da Orquestra de Sopros dos Templários em
Tomar, dirigido por Octavio Mas Arocas. Colaborou várias
vezes com a Orquestra Clássica de Espinho, Orquestra de
Jazz de Espinho e Orquestra de Sopros da Escola Profissional
da Metropolitana de Lisboa. Foi finalista três anos do
Concurso Nacional de Instrumentos de Sopros em Oliveira
de Azeméis em 2008, 2009 e 2010. Actualmente é aluno da
Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo
trabalhando com professores como Nuno Ferreira, Abe
Rabade, António Aguiar e Pedro Guedes. É membro da Big
Band da ESMAE, tendo participado com esta em dois
workshops no Festival de Jazz de Guimarães em 2010 e 2011,
trabalhando com artistas do panorama jazzístico
internacional como: Ralph Alessi, Tony Malaby, Drew Gress,
Mark Ferber, Andy Milne, com o grupo "The Story" com Lars
Dietrich, Greg Ritchie, Zack Lober, Samir Zarif e John Escreet.
Com esta Big Band teve o prazer de realizar vários concertos
na Casa da Música e trabalhar com a Sinfonieta da ESMAE
sob a direcção de António Saiote. Realizou também um
masterclass com o grupo de Chris Lightcap, com Gary
Versace, Gerald Cleaver e Tony Malaby. É também membro
da recentemente formada Orquestra de Jazz de Matosinhos
sob a direcção de Telmo Marques.
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Esta iniciativa destina-se a Elementos de Bandas
Filarmónicas e outros Instrumentistas, Professores,
Alunos de Instrumento e outros interessados na
aprendizagem do Saxofone Jazz.

LOCAL
A MASTER CLASS de SAXOFONE JAZZ terá lugar nas
instalações do Círculo Cultural Scalabitano e,
eventualmente, noutro espaço cultural da cidade de
Santarém.

NOTAS
No final da formação workshop será distribuído um
certificado de participação. A não frequência deste
curso não dá direito a qualquer reembolso.

- 2012

OUVINTE

Programa que pretende trabalhar

TELEFONE

NIF (Contribuinte)

ASSINATURA

. no valor de 25 euros em nome de
-

As inscrições podem ser enviadas até ao dia 10 de Abril
de 2012 para os contactos do Círculo Cultural
Scalabitano. O valor da inscrição é de 25 euros para
todos os participantes e inclui a distribuição de
partituras.
O número de inscrições é limitado a um máximo de 20
participantes, podendo a organização aceitar inscrições
em número superior ao previamente definido.

DATA

DESTINATÁRIOS

INSCRIÇÕES

Junto envio cheque/vale postal nº
Círculo Cultural Scalabitano, para inscrição na MASTER CLASS de Saxofone Jazz.

Partilha de conhecimentos e influências de cada
participante.

Pretende frequentar na qualidade de : PARTCIPANTE

Despertar o interesse dos participantes para esta
forma de expressão;

HAB. MUSICAIS .

Motivar a sensação auditiva dos alunos;

B.I./C.C. .

Expor esta arte como forma de expressão criativa e
imaginativa;

E-MAIL .

Dar conhecimento da linguagem e técnicas;

09h30 - 5ª Sessão
11h00 - Coffee-break
11h30 - 6ª Sessão
13h00 - Almoço
14h30 - 7ª Sessão
16h30 - Coffee-break
17h00 - Apresentação Final
17h30 - Sessão de encerramento e entrega de
Certificados de Participação/Presença

IDADE

Abordagem sobre a sonoridade e conceitos básicos de
improvisação;

Domingo, 15 de Abril

-

Divulgação do saxofone no jazz;

CÓDIGO POSTAL

Contextualizar os alunos sob o ponto de vista histórico
do saxofone na área do jazz;

09h30 - Abertura secretariado/Recepção participantes
10h00 - Apresentação
10h30 - 1ª Sessão
11h3o - Coffee-break
11h45 - 2ª Sessão
13h00 - Almoço
14h30 - 3ª Sessão
16h30 - Coffee-break
17h00 - 4ª Sessão
18h30 - Fim dos trabalhos diários

MORADA .

.
.
.
.
.
.
.
.

Sábado, 14 de Abril

NOME

A Academia de Música do Círculo Cultural Scalabitano,
pretende realizar nos dias 14 e 15 de Abril de 2012, uma
MASTER CLASS de SAXOFONE JAZZ. Com esta iniciativa
propomo-nos atingir como principais objectivos:

PROGRAMA

FICHA de INSCRIÇÃO

A partir do terceiro mês de concepção o aparelho auditivo
humano está formado, sendo a partir dele que tomamos
contacto com o mundo exterior. A poesia dos sons
embala-nos desde o berço, seja através de caixas de
música ou pelas vozes emocionadas de pais e avós.
Porquê educar pela e com a Música? Platão responde de
forma muito simples: “Porque a música penetra mais
fundo na alma humana”.

