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ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA JOVEM

AUDIÇÃO 2007

A Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira realizará audição de candidatos a músicos bolsistas da OSB
Jovem para os seguintes instrumentos:
Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo, Flauta, Flauta Piccolo, Oboé, Clarinete, Fagote,
Trompa, Trompete, Trombone Alto, Trombone Tenor e Tímpanos.

Os candidatos deverão apresentar o seguinte programa:

1. Dois movimentos contrastantes (um rápido e um lento) de obra barroca ou clássica.
2. Sinfonia n. 6 em Fá Maior, op.68 de Ludwig van Beethoven "Pastoral".
2.1 Partes completas de cada instrumento estarão disponíveis para download no site do

concurso (www.osb.com.br/osbjovem).

As atividades da OSB Jovem compreenderão um ensaio de naipe e um tutti por semana, além de
concertos marcados previamente.

Os candidatos aprovados assumirão o compromisso de comparecer a todos os ensaios e concertos
agendados e receberão bolsa no valor de R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por cada mês de
efetiva atividade.

ENSAIOS
 Dias e horários: 3ªs feiras – 18h às 21h

                                4ªs feiras – 18h às 22h
     Os músicos deverão estar no local, prontos para o ensaio, 15 minutos antes do horário
determinado.

 Local: a confirmar
 Período de atividades: Abril a Dezembro de 2007

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser efetuadas na sede da Orquestra Sinfônica Brasileira (Av. Rio Branco, 135/9º
andar – Centro – Tels: 2505-8355 / fax: 2505-8356)
ou pelo e-mail: osbjovem@osb.com.br

 PERÍODO: de 27 de janeiro a 27 de fevereiro
 HORÁRIO: de 10h às 12h e das 13h às 18h.

OBS: Não será cobrada taxa de inscrição.

Para se inscrever, o candidato deverá apresentar currículo musical (com dados pessoais completos) e
relacionar a obra de livre escolha solicitada.  A idade limite para participar das audições para a OSB
Jovem é de 25 anos completos.

AUDIÇÕES

Datas e Horários: 6 de março (3ª. feira) - 14h às 20h30
                             7 de março (4ª. feira) - 18h às 21h30
                             8 de março (5ª. feira) - 14h às 20h30
Local: Conservatório Brasileiro de Música (Av. Graça Aranha, 57/12º) – Centro)

OBS: O candidato deverá ligar para a OSB (tel: 2505-8355) no dia 01 de março para saber o
horário de sua prova.
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FICHA DE INSCRIÇÃO 2007
(FICHA INCOMPLETA NÃO SERÁ ACEITA)

Instrumento: _______________________

Nome completo: _____________________________________________________________
Data de Nascimento: _________________________  Estado Civil:_____________________

Naturalidade:_____________________________ Nacionalidade: ______________________

Endereço: __________________________________________________________________

Bairro:______________ Cidade:___________________ Estado:______  cep:____________

e-mail:_______________________________________

Tel: ____________________________ celular:____________________________________

Instituição de ensino: _________________________________________________________

Curso: _____________________  Período:___________ Se concluído / ano _____________

Profº. com quem estuda na Instituição: ___________________________________________

Tem aula particular ?  não___    sim____   Profº com quem estuda _____________________

Quantas aulas tem por semana ? ______________ Tem instrumento próprio ? ___________

Toca em outra orquestra ou banda ?   não___   sim____   Qual ? ______________________

É profissional contratado de outra orquestra ? não___   sim____   Qual ? ________________

Já participou de outra orquestra jovem ? não___   sim____   Qual ? ____________________

Como soube das Audições OSB Jovem 2007 ?

(   ) imprensa                   (   ) rádio               (   ) cartaz            (   ) amigo             (   ) e-mail

Há quanto tempo estuda música ? ______________________________________________

Obra de livre escolha:

autor:_________________________ Obra: _______________________________________

Breve currículo:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(se necessário, use o verso da folha).


