Vitória, 18 de agosto de 2018.

Assunto:
- Capacitação para professoras e professores de flauta doce nas comunidades
Prezadas e prezados flautistas do Sínodo Espírito Santo a Belém!
Nos dias 28 e 29 de setembro, na Associação Diacônica Luterana – ADL será ofertada uma
capacitação para todas as lideranças que estão ensinando flauta doce nas comunidades e
desejam aprimorar sua didática. Não há requisitos quanto à formação musical, esperamos
encontrar pessoas que já dão aula ou que desejam iniciar a arte de ensinar flauta doce. Será uma
oportunidade para trocar experiências, de conhecer um repertório com diferentes níveis técnicos
e estilos para saber como ensinar aos alunos, aprender formas de ensaiar em conjunto, de lidar
com as dificuldades sobre a técnica da flauta doce.

PROGRAMAÇÃO:
SEXTA-FEIRA
17h30min – Chegada/ Inscrição e entrega de material/ Janta
19h às 21h – Capacitação
SÁBADO
7h – café / meditação da manhã
8h – retorno aos trabalhos
10h – pausa
10h30min – retorno aos trabalhos
12h – Almoço
14h às 17h – retorno aos trabalhos
17h – banho
18h – Janta
19h às 20h – encerramento da capacitação e entrega de certificados

Essa capacitação antecede o encontro sinodal de flautistas em Baixo Guandu, no
dia 30 de setembro, portanto convidamos as/os participantes da capacitação para
se integrarem aos demais flautistas no domingo.

ASSESSORAS CONVIDADAS:
Este ano convidamos duas musicistas de Joinville – SC, Cladis Steuernagel e Henriette
Hilbrecht, professoras experientes na educação musical e na IECLB, atuantes nas
comunidades do Sínodo Norte Catarinense. Ambas estão trazendo um material muito
diverso, com músicas que eruditas, populares e do novo hinário da igreja – LCI. Estarão
ministrando a capacitação e conduzindo o encontro sinodal de flautistas no domingo.
REPERTÓRIO para os participantes da capacitação com indicações:
Música Antiga:
 “Cancionero de Upsala - No la devemos dormir” (para quarteto de flautas)
 Greensleeves – para quarteto, podendo a terceira pauta ser executada por flauta contralto ou
tenor.
Música Barroca:
 Sarabande – Haendel (para duas flautas soprano e duas flautas contralto)
 Concerto 1º movimento – Telemann (para três flautas soprano, flauta tenor e flauta baixo)
Estilo Danças:




Bourré
Menuett e scherzo

Música Clássica:
 Amanhecer – Grieg (para quarteto de flautas)
Moderna:
 Aleluia Shrek (para quarteto de flautas)
 Fonerier – Hagvall (para quarteto de flautas)
 Acabou-se o que era doce (para quarteto de flautas)
 Azul da cor do mar (para quarteto de flautas)
 Mercedita (para quarteto de flautas)
Livro de Canto da IECLB:
 Esta é tua casa LC 05 (para quarteto de flautas, vozes, podendo ser acompanhada por teclado e
violão)



Glória a Deus LCI 71
 a parte da melodia com cifras foi pensada para voz, violão, ou qualquer flauta que queira
tocar a melodia.
 na parte da flauta sem cifras também pode ser tocado por qualquer flauta que alcance as
notas.
 Na parte do baixo tem que ser tocado por quem lê clave de fá.




Tua Palavra é Lâmpada LC 151 (para quarteto de flautas)
A Graça Eterna de Jesus LC 48 (para quarteto de flautas e coral, com acompanhamento de
piano)





Louvado sejas LC 603 (partitura para quarteto de flautas e partitura para coral de vozes)
Creia sempre LC 630 (para quarteto de flautas)
Bênção LC 292 (para quarteto de flautas)

Canções diversas:
 Glória a Deus – Povo Aymara (para quarteto, sendo que a primeira pauta pode ser tocada por
flauta soprano e contralto)



Minha Palavra – não faz parte do Livro de Canto
Uma flauta faz a introdução
as flautas soprano e tenor podem fazer a parte do violino I
a flauta contralto pode fazer a parte do violino II
a flauta baixo faz a parte do cello
 o coral canta





Obs.: Pedimos às/aos participantes da capacitação que imprimam TODAS as partituras,
para a capacitação e para o encontro, mesmo que não participem no domingo.
Essas partituras para a capacitação estão disponíveis no portal luteranos no link
http://www.luteranos.com.br/textos/espirito-santo-a-belem/capacitacao-para-professores-deflauta-doce onde também se encontra a divulgação do encontro.
INSCRIÇÃO
Não haverá taxa de inscrição para PARTICIPANTES da capacitação na ADL, porém é
necessário que cada participante se inscreva enviando informações para registro do conselho
de música. Informe se vierem acompanhantes e estes deverão pagar R$30,00 pela
hospedagem e alimentação. As informações para preencher estão abaixo e podem ser
preenchidas também pelas paróquias caso haja mais flautistas de um mesmo local. Envie a ficha
com as informações para o e-mail musica.sesb@gmail.com.

Obs.: Se você pretende também participar do encontro sinodal de corais, no
domingo, por favor inscreva-se apenas uma vez e marque as duas opções, daí sua
inscrição no encontro já estará garantida. Se participar apenas da capacitação
marque a primeira opção na ficha.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ficha individual NOME COMPLETO:
PARÓQUIA / COMUNIDADE:
IDADE:
CONTATOS – EMAIL:

TELEFONE:

PRETENDE PARTICIPAR DE QUAL ATIVIDADE?
( ) Capacitação para flautistas, sexta e sábado na ADL
( ) Encontro sinodal de flautistas, domingo em Baixo Guandu
QUAL (QUAIS) FLAUTA (S) TOCA? (marque abaixo)
( ) sopranino
( ) soprano
( ) contralto
( ) tenor
( ) baixo
( ) transversal
FAZ PARTE DE ALGUM GRUPO DE FLAUTAS NA COMUNIDADE? (preencha abaixo)
( ) SIM – o nome do grupo é ______________________.
( ) NÃO – toco flauta sozinho / sozinha.
VIRÃO ACOMPANHANTES COM VOCÊ NA CAPACITAÇÃO NA ADL? QUANTOS?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------É importante que os participantes da capacitação façam sua inscrição até o dia 20 de setembro,
para conseguirmos preparar o material para todas as pessoas.
Dúvidas e/ou informações – assessoria de música do Sínodo:
e-mail – musica.sesb@gmail.com
cel. – (27) 9 9811-2897 – Vinícius Ponath (caso não atenda de imediato, enviar mensagem
via whatsapp).
Na expectativa de um proveitoso encontro, ficamos fraternalmente,
P. Geraldo Grützmann
Presidente do Conselho de Música
Vinícius Ponath
Assessor de Música do Sínodo Espírito Santo a Belém

