
  
 

 

REGULAMENTO 

 

ALÃO JAZZ - WORKSHOP DE JAZZ E IMPROVISAÇÃO 

06, 07 e 8 de outubro de 2017 

 

REGULAMENTO 

 

1. Organização 

A organização deste evento é promovida pela Associação “Liga dos Amigos de Alenquer”, pelo Município de 
Alenquer e em colaboração com a Sociedade União Musical Alenquerense, a Associação Musica de Cabanas de 
Torres, a Sociedade Filarmónica Olhalvense e a Sociedade Filarmónica União e Progresso de Abrigada.  

 

2. Condições de participação 

Destina-se a todos os interessados, a partir dos 12 anos, independentemente da sua experiência na área da Música. 

 

3. Níveis 

Os participantes serão distribuídos pelos níveis Iniciado, Intermédio e Avançado. Em algumas situações, poderão 
criar-se outros níveis, caso a Organização considere adequado. 

 

4. Professores 

A Organização reserva-se o direito de substituir os Professores anunciados, em caso de impedimento dos mesmos. 

 

5. Aulas 

a) Duração 

Dependendo das disciplinas e dos níveis, cada aula terá a duração de 50 ou 80 minutos. 

b) Horário 

As aulas decorrerão entre sexta-feira e domingo, conforme quadro abaixo.  

 6.ª feira sábado domingo 
10h-11h  História do Jazz  
11h-12h  Instrumento  
12h-13h   
13h-14h30 Almoço Almoço Almoço 
14h30-15h Recepção 
15h-16h Instrumento Teoria/Técnicas de 

Improv. 
Trabalho de 
Conjunto/Montagem de 
Espetáculo 

16h-17h Teoria/Técnicas de 
Improv. 

17h-17h30 Intervalo Intervalo 
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17h30-18h30 Combo Combo  
18h30-19h30 Concerto de apresentação 

final 
19h30-21h30 Jantar Jantar Jantar 
21h30-23h00 Big Band Big Band/Jam Session*  

 

 

 

Qualquer ajuste e/ou alteração será publicada no site www.alaojazz.pt. 

 

c) Equipamento 

Cada aluno será responsável pelo seu instrumento e equipamento necessário (amplificador, cabos e afins). 

 

6. Regras de Conduta 

a) Não é permitida a presença de não participantes no espaço de aulas e ensaios. 

b) Os participantes deverão ter um comportamento adequado a um contexto de ensino, não prejudicando o 
funcionamento das aulas a decorrer. 

c) É expressamente proibido comer nas salas de aula e ensaio. 

d) Cada participante é responsável pelos seus bens pessoais, pelo que a Organização não se responsabiliza por 
roubo ou extravio. 

 

7. Problemas de saúde 

A Organização deve ser informada de alergias ou outros problemas de saúde dos participantes, devendo a situação 
ser comunicada, por escrito (alaojazz@gmail.com), no ato da inscrição. 

 

8. Inscrições 

a) Para inscrição deve proceder do seguinte modo: 

1. Fazer inscrição na seguinte hiperligação: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_5-
pHEfulE3jp5QaRS4Dg3MYaehqHfX19teeCxNwztM-tuA/viewform 

 

2. Depois de preenchido o formulário de inscrição, o comprovativo de pagamento deve ser enviado para 
alaojazz@gmail.com 

 

b) As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 4 de outubro de 2017. Após esta data, ficam condicionadas às 
vagas existentes. 

c) O valor pago não será devolvido, em nenhumas circunstâncias. 

 

9. Preços 

 

1. Modalidades de inscrição: 

a) Formação de aluno participante: 40,00 € 

b) Formação de aluno ouvinte: 25,00 € 

c) Formação de aluno residente participante: 35,00 € 

d) Formação de aluno residente ouvinte: 20,00 € 

e) Especial ALÃO 1 (grupo 3 alunos de filarmónicas locais): 60,00 € 

f) Especial ALÃO 2 (grupo 5 alunos de filarmónicas locais): 75,00 € 

 

NOTA: aplica-se um desconto de 10% para as inscrições efetuadas até 15 de setembro (não verificável nas alíneas 
e) e f)).  

 

10. Viagem e alojamento 

Os eventuais custos de viagem e alojamento (não incluídos em modalidade inscrição) são da responsabilidade dos 
participantes. Para informações e reserva de alojamento, refeições ou transporte, podem contactar: 

http://www.alaojazz.pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_5-pHEfulE3jp5QaRS4Dg3MYaehqHfX19teeCxNwztM-tuA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_5-pHEfulE3jp5QaRS4Dg3MYaehqHfX19teeCxNwztM-tuA/viewform
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Sofia Penas, Tlm: 961 667 056 

alaojazz@gmail.com 

 

 

11. Concerto final 

No último dia do Workshop (domingo), decorrerá o Concerto final, com os participantes selecionados pelos 
Professores das várias disciplinas. A frequência do Workshop não obriga à participação no Concerto final. 

mailto:alaojazz@gmail.com

