
                                                  
                                                                

ENCONTROS FOLEFEST 
Jovens Acordeonistas Portugueses em Concerto - 2012

Será um lugar comum afirmar que o acordeão é um instrumento com sólidas raízes em Portugal, mas não deixa de ser  
surpreendente o aumento do número de praticantes e a crescente visibilidade que o instrumento vem conseguindo nos mais  
diversos contextos.

 

A ideia dos ENCONTROS FOLEFEST resume-se à promoção do contacto e partilha de experiências pelos jovens alunos 
de  acordeão das  Academias  e  Conservatórios  de  todo o país.  Propõe-se  às  escolas  e  aos  respectivos  professores  de  
acordeão que seleccionem um número fixo de acordeonistas, impondo uma limitação de tempo e organizamos em parceria  
com uma das Escolas um concerto/encontro, com periodicidade anual.

Regulamento

1. Cada escola e os respetivos professores de acordeão seleccionam 2 alunos de acordeão, ou 1 aluno e 1 grupo de música  
de câmara que inclua acordeão, de entre os alunos/grupos que se notabilizaram pela qualidade do trabalho desenvolvido ao  
longo do ano letivo 2011/2012. A idade limite é de 13 anos, até final de Julho de 2012.

2. O repertório a apresentar pelos participantes poderá ser de carácter concertante ou ligeiro, mas não de carácter popular.

3. Cada escola poderá apresentar um programa de 10 minutos (tempo máximo).

4. Pede-se que cada escola tenha em consideração o nível dos seus representantes, de modo a que o evento apresente um 
bom nível artístico.

5. No final do concerto haverá lugar a um almoço/convívio em local a designar pela  escola organizadora do presente ano,  
com todos os participantes,  respectivas famílias  e  professores.  Cada participante e família  são responsáveis  pelo seu  
almoço.
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