Destinatários

Jean-Michel Garetti
Oboé

A VIII Masterclass de Oboé da Academia de
Música de Castelo de Paiva destina-se a todos os
graus de ensino, básico, complementar e
superior. No entanto poderão inscrever-se
amadores que estejam interessados em
aperfeiçoar os seus conhecimentos.

Objectivos
A
Masterclass
visa
contribuir
para o
desenvolvimento técnico-artístico dos alunos,
promovendo um ambiente de partilha de
experiencias individuais e coletivas. Proporcionar
aos executantes e ouvintes formas e técnicas
inovadoras de modo a ultrapassar as dificuldades
inerentes ao processo de ensino aprendizagem
do instrumento.

PROGRAMA
30.04.2022
9h30 – Recepção
10.00h/13.00h – aulas dos participantes
13h00 – almoço
14.00h/17.30h – aulas dos participantes
1.05.2022
10.00h/13.00h – aulas dos participantes
13h00 – almoço
14.30h/17h – aulas dos participantes
17.30h – Concerto de Encerramento e entrega
dos diplomas de participação.

Começou a sua careira profisional em 1989, com 17
anos de idade, como corne inglês solo da Orquestra da
Opera de Saint-Etienne onde ficou até 1996. Em 1991,
ingressou o Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris , nas classes de David Walter,
Maurice Bourgue, Jacques Tys e Michel Moragues
onde obteve em 1994 um primeiro prémio em oboé por
unanimidade do juri, e um primeiro premio em musica
de câmara.
Desde 1996 ocupou o lugar de solista da Orquestra
Metropolitana de Lisboa e professor na Academia
Superior de Orquestra (1996/2003) e de corne inglês
solo da Orquestra do Porto casa da Música
(2003/2015). Desde 2007, é professor de oboé e
música de câmara na Universidade de Aveiro.
Ao longo de trinta anos de careira orquestral ele teve a
oportunidade de trabalhar sob a direção de maestros de
renome como Pierre Boulez, Pascal Rophé, Valery
Petrenko, Andris Nelson, Tibor Varga e Gustavo
Dudamel acompanhando artistas como o José Carreras,
Placido Domingo, Egberto Gismonti, Igor Oistraik e
François René Duchable, Truls Mork, entre outros.
Desde a sua chegada em Portugal em 1996, deu mais
de 150 concertos de música de câmara nas mais
diversas formações e tocou várias vezes a solo
acompanhado pela Orquestra Metropolitana de Lisboa,
sob a direção de Seikio Kim (Concerto de R. Strauss) e
da Joana Carneiro (Concerto de J. Françaix).
A sua grande flexibilidade interpretativa o levou a
colaborar e gravar com vários artistas de estilos
diferentes nomeadamente Saiki Yumi e Mochizuki
Misato (Musica contemporanea), J.C Petit (Musicas de
filmes de Cyrano de Bergerac, Jean de Florette,
Manon des sources), Antonio Vitorino de Almeida
(Música de câmara), Bernardo Sassetti (Unreal:
Sidewalk Cartoon), o cantor Miguel Araujo (Crónicas
da Cidade Grande e Cidade grande ao Vivo no Coliseu
do Porto) e ainda, como ator-músico, no filme da
realizadora Coline Serreau “ la Belle Verte”.

Actualmente colabora com o ator-mimo Filipe Morais
na elaboração do projeto “Miroir..l'autre c'est moi”
para oboé e mímicas.
È tambem fundador e diretor da loja especializada
www.oboesales.com

Alojamento
(condições especiais)
Hotel Rural
Casa de S. Pedro
Quinta de S. Pedro
4550-271 Castelo de Paiva
§
Quarto com suite privada
Pequeno-almoço
Ar condicionado + TV
§
Contactos
Tlf. 255 689 647/468
Fax. 255 689 510

Academia de Música de Castelo de Paiva

Rua Emídio Navarro, 102
4550-126 Castelo de Paiva
www.amcpaiva.co

Ficha de Inscrição

Organização:

ACADEMIA DE MÚSICA DE
CASTELO DE PAIVA

Nome __________________________________
__________________________________
Morada
__________________________________
__________________________________

VIII Masterclass

Idade _______ Tel. __________________
Habilitações:
__________________________________
Estabelecimento de ensino que frequenta:
_____________________________________
_________________________________
Obras que pretende trabalhar:
_______________________________________
_______________________________________
______

Oboé
Academia de Música de Castelo de Paiva

Patrocínio:

Desejo inscrever-me como:

□ Participante – 50 Euros*
□ Participante AMCP – 40 Euros
□ Ouvinte – 20 Euros
□ Ouvinte AMCP – 15 Euros
Jean-Michel Garetti

Pagamento:

□ Em dinheiro
□ Em cheque

n.º ________________
Banco ___________________, à ordem
Academia de Música de Castelo de Paiva
para a conta NIB:
003502250002271873036, com o envio
comprovativo.
Castelo de Paiva, ______/_____/________
Assinatura ________________________

do
de
ou
do

Apoio:

30 de abril e 1 de março de
2022

Castelo de Paiva

