ÉCOLE DE MUSIQUE
Aulas de música da Comuna de Reisdorf
Em colaboração com as comunas de Bettendorf e Tandel

Ensino musical – Divisão inferior
Ano escolar 2018/2019
Aula de música, do ensino musical da divisão inferior (até o diploma da “Première mention”) tal como
está definida na lei do 28 abril 1998 relativa ao ensino musical no sector comunal, destinado aos alunos e adultos da Comuna de Reisdorf.
Os cursos são ofertos com a colaboração das fanfarras de Bettendorf, Gilsdorf, Bastendorf e Reisdorf.
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Particularidades de curso

Formação musical (solfejo)

- Iniciação à musica – 1° ano (1h/semana)
- Iniciação à musica – 2° ano (1h/semana)
- 1° ano (antigo Préparatoire) (1,5h/semana)
- 2° ano (antigo 1° ano) (2h/semana)
- 3° ano (antigo 2° ano) (2h/semana)
- 4° ano (antigo 3° ano) (2h/semana)

Condição de admissão

- Iniciação à musica : A partir do ciclo 1 (5 anos ao 31/08) ou ciclo 2.1 da Escola Fondamental
- 1° ano : A partir do ciclo 2.2 da Escola Fondamental

Nota

- A frequência das aulas de solfejo até à 4° ano (Première mention) é obrigatória para poder
seguir à formação instrumental.

Formação instrumental
Aulas de 20 à 30 mn / semana
(aulas avançadas : 45 à 60 mn / semana)

- instrumento de sopro de madeira : flauta, clarinete, saxofone (soprano, alto, tenor, barítono)
- instrumentos metais : trompete/bugle/corneta, trompa de pistons, barítono, tuba, trombone,
saxotrompa
- instrumento de percussão, bateria (depois do diploma do 1° ciclo em percussão)
- Piano

Condição de admissão

- Instrumentos de sopro / percussão : ter cumprido os 2 anos da Iniciação à musica ou 1 ano
de solfejo ou excepcionalmente sob recomendação do professor / test d’admissão.
- Piano : ter cumprido com sucesso o 1° ano de solfejo, ter um piano em casa. As inscrições são
limitadas à 10.
- Adultos : ter cumprido 1 ano de solfejo ou excepcionalmente sob recomendação da direção
da Escola.

Formação de conjunto

- Conjunto instrumental (1h / semana), aulas em Reisdorf

Condição de admissão

- ter cumprido com sucesso o 1° ano de instrumento

Local e horários das aulas
Os locais e horários das aulas que terão lugar em Bettendorf, Gilsdorf, Bastendorf e Reisdorf (sob o visto das inscrições) serão definidos numa reunião de concertação com os alunos/pais.
Essa reunião realiza-se na quarta 11 de julho 2018 às 18h00 no bar do centro desportivo, 1 rua Neuve em Bettendorf.
O primeiro dia de Escola vai ser na segunda 17 de setembro 2018.

Taxa de ensino
Iniciação à musica : 60€
Solfejo : 60€
Instrumento : 85€
Conjunto : gratuito

Informações
« Reisdrëfer Musek a.s.b.l. »
Sra. Sonja Muller (tél. 691 78 35 63)
Sr. Frank Florian Hilkhuijsen (tél. 691 83 98 40)
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Ficha de inscrição 2018/2019
Os formulários são para enviar, o mais tardar, até ao 18 de junho 2018 á atenção de:
Cours de musique de la Commune de Reisdorf
2 Place de l’Eglise / L-9391 Reisdorf
Tél : 83 62 21 ; Fax : 86 92 30

Os ex-alunos devem também preencher a ficha !
Bettendorf

Reisdorf

Tandel

Nome completo do aluno :
Local e data de nascimento
Identificação nacional

O abaixo-assinado
Nome completo (pais/ tutor)
Rua e número
Código postal e localidade
Telefone fixo/ móvel
E-Mail
Deseja registar meu filho

minha filha

deseja inscrever-se

ex-aluno

novo aluno

às aulas seguintes : :
Iniciação à musica :
(éveil musical)

1° ano

2° ano

Formação musical :
(solfejo)

1° ano (antigo Préparatoire)

2° ano (antigo 1° ano) 

3° ano 

4° ano 

Formação instrumental

Instrumento :

Formação de conjunto

Formação de conjunto
Instrumento :

Por favor virar a página
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Se o aluno já teve aulas de música numa autra escola, indique por favor na qual e juntem os certificados à inscrição.

Escola/Conservatório
Anos de estudo

Iniciação à musica (éveil musical) :
Solfejo :
Instrumento (especificar) :

Observação:
Você aceita de receber informações sobre as actividades que são organizadas pela Escola e a UGDA
(actividades de formação e de aperfeiçoamento, estágios, concursos, audições/concertos ...)

Sim

    Não

Os dados pessoais são confidenciais e não serão transmitidos a terceiros (lei do 2 agosto 2002 relativa à protecção das pessoas no que
diz respeito ao tratamento dos dados pessoais).
Tomei conhecimento das condições, das taxas de ensino (não-reembolsáveis), mencionados na presente publicação, e eu aceito-as.

Data e assinatura (para os filhos menores, assinatura do tutor).

Data limite para as inscrições :
Segunda-feira, 18 de Junho 2018
Qualquer inscrição deve ser feita com este formulário (ou uma copia), devidamente preenchido, assinado e enviado ou
entregue (2 paginas) à Administração Comunal da residência ou ao responsável local.
As inscrições transmitidas após da data limite, serão aceites sob condição de lugar disponível e serão colocadas
automaticamente em lista de espera.

