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XI Concurso de Violã o do Conservãto rio Villã Lobos dã FITO 
  

  

O XI Concurso de Violã o do CMVL, ãberto ãos ãlunos de escolãs de mu sicã ou de 
professores pãrticulãres, tem por objetivo estimulãr o ãprimorãmento do estudo de violã o 
e fomentãr ã prã ticã de ãpresentãçã o em pu blico.  
  

Inscrições 
  Os pãrticipãntes poderã o inscrever-se de ãcordo com ã idãde, nos seguintes 

turnos:  

 

Violão Erudito  
1º turno: ãte  10 ãnos completos nã dãtã do concurso;  

2º turno: de 11 ã 13 ãnos completos nã dãtã do concurso;  
3º turno: de 14 ã 17 ãnos completos nã dãtã do concurso;  
4º turno: ã pãrtir de 18 ãnos.  

  

Observação     

♪   A inscriçã o serã  grãtuitã.  

♪ O cãndidãto deverã  enviãr ã fichã de inscriçã o devidãmente preenchidã pãrã ã 

secretãriã do conservãto rio, no e-mãil: concursodeviolao@fito.br e ãguãrdãr 
confirmãçã o dã mesmã viã e-mãil.  

♪  As inscriço es deverã o ser feitãs impreterivelmente ãte  o diã 23 de julho de 2016. Os 
telefones pãrã contãto sã o: 3652-3018 e 3652-3043.  
  

Provas 
  

♪   Hãverã  umã u nicã provã pãrã todos os turnos ã ser reãlizãdã no diã 30 de julho de 2016 

ã  pãrtir dãs 10h nã Sãlã de Recitãis Ednã Bãldãssi do Conservãto rio – Ruã Cãme liã, 26 Jd. 
Dãs Flores – Osãsco – SP.  

♪   Os cãndidãtos deverã o se ãpresentãr no locãl dã provã com pelo menos 30 minutos de 
ãntecede nciã e trãzer 03 co piãs dãs pãrtiturãs de livre escolhã ã serem executãdãs. A 
ãpresentãçã o serã  reãlizãdã em ordem ãlfãbe ticã de ãcordo com cãdã turno.  
  

  

  



fito.edu.br 
 

  

  

Progrãmã 
   

Categoria Violão Erudito  
  

1º turno – 01 peçã de livre escolhã e Eriquetã (H. Pinto – Cirãndã dãs 06 Cordãs p.102);  
2º turno – 01 peçã de livre escolhã e Andãnte de F. Cãrulli (H. Pinto – Iniciãçã o ão Violã o p. 
42/43);  
3º turno – 01 peçã de livre escolhã e Andãntino (Estudo Op.60 nº3) de M. Cãrcãssi (H. Pinto 
– Iniciãçã o ão Violã o p. 59/60);  
4º turno –Prelu dio nº2 de Heitor Villã-Lobos e 01 peçã de livre escolhã. Durãçã o mã ximã 
de 15 minutos pãrã este turno  
  

 Prêmios 
  

♪  Medãlhãs pãrã os tre s primeiros colocãdos de cãdã turno.  

♪  Certificãdo de pãrticipãçã o pãrã todos os cãndidãtos.  

♪  O Conservãto rio oferecerã  ão vencedor do 4º turno um Recitãl ã ser reãlizãdo nã sãlã 

Ednã Bãldãssi, no segundo semestre de 2016;  

♪   Pre mios serã o ãtribuí dos e conhecidos nã ocãsiã o dã reãlizãçã o do concurso.  
  

  

Júri 
  

O ju ri serã  composto por tre s mu sicos de renome no meio musicãl, nã o podendo dele 
pãrticipãr professor que tiver ãluno inscrito no concurso. As deciso es do ju ri sã o 
soberãnãs e irrecorrí veis.  
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FICHA DE INSCRIÇA O - 2016  
XI Concurso de Violã o do Conservãto rio Villã Lobos dã FITO  

  

  

Nome: _____________________________________________________________________________________ 

  

Data de nascimento: _____/_____/_____         Idade: ____________________________________  

  

Endereço:_________________________________________________________________________________  

  

Nº: ________ Complemento: ______________________________________________________________  

  

Bairro: _________________________ Município: _____________ CEP: ______________ - _________ 

  

Tel. Residencial: (     ) _______________________  Celular: (     ) _________________________ 

  

E-mail: ____________________________________________________________________________________ 

  

Professor: ________________________________________________________________________________ 

  

Professor Particular (      ) Escola de Música (      )  Qual? _________________________ 

  

Categoria 

   

(     ) 1º turno    (     ) 2º turno   (     ) 3º turno    (     ) 4º turno  

  

Programa a ser apresentado:  

  

1) __________________________________________________________________________________________         

  

2) __________________________________________________________________________________________  

  

  

   

________________________________________________________________ 

Assinãturã do ãluno ou responsã vel 


