ORQUESTRA INFANTIL DA BAHIA – 2017
NÚCLEOS ESTADUAIS DE ORQUESTRAS JUVENIS E INFANTIS DA BAHIA

DE 12 A 21 DE OUTUBRO DE 2017

INFORMAÇÕES E REGULAMENTOS
1– O que é a Orquestra Infantil da Bahia - 2017?
Uma orquestra formada por crianças e jovens residentes na Bahia, que se
reunirão por 10 dias em outubro para ensaios, aulas e duas apresentações
em Salvador.
2– Quem pode participar desta seleção?
Qualquer criança ou jovem de até 15 anos de idade em 12 de outubro de
2017, que more no estado da Bahia e toque violino, viola, violoncelo,
contrabaixo acústico, flauta, oboé, clarineta, fagote, trompete, trompa,
trombone, tuba, piano, harpa ou percussão sinfônica.
3– Onde será?
Todas as atividades acontecerão em Salvador e as duas apresentações serão
no Teatro Castro Alves e na sua Concha Acústica.
4– Quando será?
Os ensaios começarão no dia 12 de outubro pela manhã e as apresentações
serão nos dias 20 e 21 de outubro.
5– Como faço para me inscrever?
Click aqui neste link: https://goo.gl/forms/UHlEbnrJx3EIEI4V2	
   , preencha
o formulário, e no fim você irá anexar um link do Youtube com você

tocando duas escalas musicais, uma peça de livre escolha e trechos
musicais escolhidos para o seu instrumento. Você pode se inscrever até o
dia 7 de maio. Fique atento para não perder o prazo!	
  
6 – Como saberei se fui aprovado?
Fique atento ao site do NEOJIBA acessando www.neojiba.org .
No dia 15 de maio sairá a lista de aprovados.
7– E se eu for aprovado, como posso participar da orquestra se moro
no interior?
Depois de aprovado você e seus pais (ou responsáveis legais) receberão
informações sobre documentação, passagem, hotel e alimentação em
Salvador
durante
os
dias
de
ensaios
e
apresentações.

DICAS IMPORTANTES
1 – Peça a um adulto responsável por você que leia atentamente o Edital de
seleção, disponível no link https://goo.gl/hRVClf .
2 – Estude bastante as escalas e as músicas do seu instrumento antes de
gravar.
3 – Siga as dicas de como colocar o vídeo no Youtube para não ter
problemas com sua inscrição.
4 – Se inscreva o quanto antes para não enfrentar problemas com a Internet.
5 – Caso seja selecionado, o NEOJIBA escreverá para a sua escola
comunicando a sua aprovação para a orquestra e solicitando a sua dispensa
durante o período de afastamento das atividades escolares. Não se esqueça
de se preparar para ter essa semana intensa como músico de uma grande
orquestra!

Venha fazer parte da primeira grande
Orquestra Sinfônica Infantil da Bahia!
Aguardamos sua inscrição!!!

