Banda da Lapa abre inscrições para aulas gratuitas de música
Escrito por Administrator
Seg, 15 de Abril de 2019 00:00 - Última atualização Ter, 04 de Junho de 2019 23:51

A Sociedade Musical e Recreativa Lapa está com inscrições abertas para aulas gratuitas de
música até o dia 2 de maio de 2019. As vagas são para os cursos de teoria musical e de
prática instrumental de clarinete, trompete, trombone, trompa sinfônica, eufônio (bombardino),
tuba e percussão. As oficinas são aos sábados na sede da entidade, no Ribeirão da Ilha, sul de
Florianópolis.

Para se inscrever é necessário saber ler, escrever e conhecer matemática básica. A inscrição
pode ser feita através do e-mail da banda ( bandadalapa@hotmail.com ) e o regulamento e a
ficha de inscrição estão disponíveis no site
.

Na primeira fase, de teoria musical, as aulas ocorrem até agosto. Após a fase de avaliação
dessa disciplina, os alunos que concluírem com aproveitamento mínimo de 50%, e com
frequência mínima exigida, poderão escolher o instrumento de aprendizado e ingressar na
disciplina de Prática Instrumental I até o limite de vagas. Ainda em agosto os aprovados em
teoria musical recebem emprestados os instrumentos musicais previstos em edital e terão
aulas práticas
No mesmo
mês iniciam as aulas de prática instrumental
até novembro de 2019.

Este ano as oficinas musicais da Sociedade Musical e Recreativa Lapa têm apoio da Prefeitura
de Florianópolis através da fundação Cultural Franklin Cascaes com o projeto “EDUCAÇÃO
MUSICAL E RECREATIVA LAPA” contemplado pelo Edital de Apoio às Culturas do Fundo
Municipal de Cultura 2018. A banda ainda tem aulas de prática instrumental com cerca de 10
alunos que iniciaram em anos anteriores, além de manter a banda com 30 músicos voluntários
que ensaiam aos sábados.

Além dos instrumentos previstos para as aulas de música - clarinete, trompete, trompas
sinfônicas, trombones, eufônio (bombardino), tuba e percussão, a banda ainda conta com
naipes de flautas, saxofones e harmonia.
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A Sociedade Musical e Recreativa Lapa completa 123 anos em 15 de agosto. Dentre tantas
músicas e histórias, desde 1896, a Banda da Lapa ensina gratuitamente a arte da música para
enriquecer o cotidiano e quem sabe até servir como profissão. A continuidade da instituição se
dá a partir das oficinas musicais, visto que esses alunos e futuros músicos serão mantenedores
da instituição, ajudando na formação de quem, mais tarde, pode também ingressar na
iniciativa, além de contribuir com a formação sócio-cultural da comunidade.
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