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Quanto a expectativas, a jovem da Esart, diz não existirem, pois o nível dos participantes
é muito elevado”. Ainda assim, Paulo Jorge, considera que um bom resultado será a
passagem à segunda fase da prova, ultrapassando a primeira eliminatória. O percurso de
Carisa Marcelino abre boas perspectivas para que essa meta seja alcançada, agora é
necessário muito trabalho, e um pouco de sorte como em tudo na vida. 

 

 

 

NO CONCERTO FINAL

Esart Ensemble estreia-se

O projecto Esart Ensemble, da Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, fará
a sua estreia no concerto de encerramento do Campeonato Mundial de Acordeão, a 29 de
Outubro, no Cine Teatro Avenida de Castelo Branco.

  
De acordo com o director da escola, Fernando Raposo, o Esart Ensemble é “uma extensão
da actual orquestra sinfónica da Esart, mas com um número de elementos mais reduzido
(20 a 30), e terá um carácter semi-profissional”. O grupo integrará os melhores
diplomados pela Esart ou por outras escolas do país e apresentará 20 concertos por ano,
dando assim um carácter mais regular às suas actuações.

  
De acordo com Fernando Raposo, esta já era uma ideia antiga que agora se tornou
possível e que vai permitir a interpretação de obras de autores portugueses. “Esta é
também uma primeira oportunidade para os jovens diplomados entrarem no mercado de
trabalho”.

  
Entretanto, a Orquestra Sinfónica da Esart vai continuar activa tal como sucede
actualmente, estando integrada nos planos de estudos dos cursos de música, prevendo-se
a realização de 6 a 9 concertos por ano. Recorde-se que a Orquestra da Esart é já uma
das referências nacionais, tendo participado nos mais importantes festivais de música
portugueses e estrangeiros. 

 

 

 

CONHEÇA OS PARTICIPANTES NACIONAIS

Candidatos de todo o mundo

A Coupe Mondiale de Acordeão vai ter participantes de quase todo o mundo. Até ao fecho
da nossa edição estavam inscritos músicos da Polónia, Rússia, Croácia, Dinamarca,
Espanha, França, Holanda, Macedónia, Sérvia - Montenegro, Nova Zelândia, Austrália,
Biolorrússia, China e Itália.
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