
 

XVIII FESTIVAL DE MÚSICA DE CASCAVEL 

 

INFORMAÇÕES GERAIS E REGULAMENTO 

 

 

Abertura: 09 de julho – “A Volta ao Mundo do Rock” – 20h – Teatro 

Municipal Sefrin Filho de Cascavel 

Encerramento: 15 de julho - 20h – Teatro Municipal - Banda/Orquestra/Coral do Festival 

Oficinas: 10 a 15 de julho – UNOPAR – unidade do Lago – Avenida Rocha Pombo – Pacaembu  

 

 Para início da atividade escolhida, comparecer no dia 10 de julho, no horário determinado para a 

realização do curso escolhido, munido de instrumento, ESTANTE DE MÚSICA e partituras.   

 

NÃO PODERÁ HAVER CONFLITO DE HORÁRIO DEVENDO O ALUNO OPTAR POR UM 

DOS CURSOS. 

 
 O aluno deverá ter conhecimentos musicais essenciais, com exceção do curso de teoria musical, rítmica, 

musicalização para professores, Prática de coral infantil, infanto-juvenil e adulto. 

O aluno que fizer exclusivamente os cursos de prática em conjunto (corais, banda, orquestra, música de 

câmara e prática de música popular) estará isento da taxa de inscrição. Os alunos e professores do Projeto 

CULTURAÇÃO, dos grupos da Secretaria de Cultura (Orquestra Sinfônica, Coral Municipal), músicos militares e 

professores de escola pública, também serão isentos da taxa de inscrição, desde que comprovado o seu vínculo.  

Serão aceitas inscrições para alunos ouvintes, pagando o mesmo valor. Os professores farão classificação 

entre alunos ativos e ouvintes no primeiro dia de aula. Em hipótese alguma será devolvido o valor da inscrição. 

Para a oficina de manutenção de instrumentos de sopro, são cobertos pelo festival os custos com mão de obra do 

profissional disponibilizado. Custos adicionais ficarão por conta do dono do instrumento. É necessário que se faça 

inscrição no festival mesmo para as oficinas gratuitas, respeitando o número de vagas. Poderá haver alterações nos 

professores, cursos e horários. 

As inscrições serão realizadas via email (festivaldemusicadecascavel@gmail.com) ou diretamente na sala da 

Coordenação de Música, no Teatro Municipal de Cascavel (Rua Rio de Janeiro, 905). 

O comprovante de depósito deverá ser enviado juntamente com a ficha de inscrição para o endereço citado 

acima. Não será devolvido o pagamento ao aluno desistente. Participantes menores de idade desacompanhados, só 

serão aceitos com autorização na ficha de inscrição. A ficha de inscrição deverá ser preenchida integralmente com 

letra legível. O preenchimento das vagas será priorizado pela ordem de chegada. 

 A direção do Festival não assumirá qualquer responsabilidade sobre danos ou roubos ocorridos durante o 

evento. Nesta edição não será oferecido alojamento. 

 

CERTIFICAÇÃO: 

 

  A partir desta edição não haverá mais certificados impressos. Os alunos que quiserem seu 

certificado, deverão solicitar por email, após o término do Festival. O email deve conter o nome completo e 

as oficinas que participou. Estes serão emitidos VIA EMAIL para os alunos que tiverem freqüência de no 

mínimo 75% (apenas uma falta). Para os participantes das práticas em conjunto, além da presença mínima, 

é OBRIGATÓRIA a participação no concerto de encerramento. Caso contrário, o certificado não será 

emitido. 

 

Para mais informações contatar Ricardo, Giordana ou Sarah, pelo fone: (45) 3902-1865, diretamente na 

Coordenadoria de Música, no Teatro Municipal Sefrin Filho de Cascavel ou por email. 

 

 

E-mail: festivaldemusicadecascavel@gmail.com 

Site: www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/cultura/festivaldemusica 

www.facebook.com/festivaldemusicadecascavel 
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