SCAR - 1º Masterclass Internacional de Piano
7-14 de novembro 2019, Jaraguá do Sul, Santa Catarina (BRASIL)
Marioara Trifan (EUA), pianista
Marioara Trifan, pianista e regente, nascida em Los Angeles, California e criada em
New Jersey. Estudou no Curtis Institute na Filadélfia com Eleanor Sokoloff e na
Juilliard School em Nova York com Mme. Rosina Lhévinne, onde ela concluiu seu
Bacharelado e Mestrado. Ela então continua seus estudos de pós graduação com
Dieter Weber em Viena e Alfons Kontarsky na Alemanha.
Sra Trifan consolidou sua carreira principalmente na Europa, ganhando numerosos
prêmios principais em concursos internacionais de piano como Maryland International
Competition, Tokyo International Piano Competition, ARD Competition em Munique,
Busoni Competition na Itália, Santander International Piano Competition e o Premio
Jaén na Espanha, Sydney International Piano Competition na Australia, entre outros.
Além de atuar extensivamente como concertista em todos os continentes, se tornou
uma aclamada regente, fazendo seu debut no podium do Nationaltheater Mannheim,
Alemanha, em 1985. Ocupou posições como regente em teatros na Alemanha e nos
Estados Unidos, regendo centenas de apresentações de ópera, sinfônico e ballet.
Entre 1998 e 2015 Sra Trifan lecionou na Hochschule für Musik
und Theater em Munique, Alemanha, tendo anteriormente lecionado na Louisiana
State University e nas universidades de música de Hamburgo, Heidelberg-Mannheim e
Colônia, na Alemanha. Recentemente ela tocou um recital no Tenri Center e St.
Francis College na cidade de Nova Yorque, e sua participação em 1981 com a pianista
uruguaia Dinorah Varsi na Sonata para Dois Pianos e Percussão de Bartók foi
comercialmente lançada em Novembro de 2015 como parte da recente Dinorah Varsi
Legacy, recebendo as melhores críticas. Paralelamente a suas aparições como
concertista, Sra Trifan é convidada regularmente para cursos e Masterclasses na
Europa, Estados Unidos e América Latina.
Cada participante ativo terá direito a:





180 minutos de aulas individuais de piano
Participação em todos os encontros, aulas e Concerto Final
Participação no Concerto Final dos Participantes
Entrada livre para o Recital de Abertura da Professora Marioara Trifan no dia 7
de novembro 2019.
Alguns dos participantes de maior destaque poderão ser convidados para
executar um recital de piano solo em Jaraguá do Sul ou um concerto para
piano com a Orquestra Filarmônica SCAR durante a temporada 2020.

Cada participante ouvinte terá direito a:
• Assistir a todos os encontros e aulas como ouvinte.
• Livre acesso ao Recital de Abertura da Professora Marioara Trifan (7 de novembro,
20h) e no Concerto Final dos Participantes Ativos.
O encerramento das inscrições será na Sexta-Feira, 11 de outubro 2019.
Não há limite de idade para os participantes.
Concerto
O Concerto Final dos Participantes será no dia 14 de novembro 2019 no Grande
Teatro da SCAR, Jaraguá do Sul.
A Professora Marioara Trifan dará um recital de abertura no dia 7 de novembro 2019
no Grande Teatro da SCAR, Jaraguá do Sul.
Idioma
A masterclass será ministrada em Inglês, Espanhol, Italiano e Alemão.
Local
SCAR – Sociedade Cultura Artística
Rua Jorge Czerniewicz - 160
Czerniewicz - Jaraguá do Sul - SC
BRAZIL
Hospedagem
O custo de hospedagem para os participantes será de sua própria responsabilidade.
Há uma boa oferta de hotéis e hospedagens alternativas, como Airbnb, na região.
Transporte
Custos de viagem e translado serão de responsabilidade de cada participante (ativo e
ouvinte).
O curso acontecerá em Jaraguá do Sul – Santa Catarina, BRASIL. A cidade é
localizada perto dos aeroportos de Joinville, Navegantes e Curitiba.
A organização do curso poderá auxiliar os candidatos com maiores informações sobre
sua viagem.
Gravação
Todas as sessões de trabalho serão gravadas em vídeo e cada participante ativo
receberá seus vídeos via internet.
Você pode utilizar suas próprias câmeras para as gravações de vídeo.
A gravação de vídeo multiângulo do concerto está incluída no preço.

Taxas de Participação na Masterclass
A taxa de participação dos candidatos ativos é de USD 500.
A taxa de participação de cada participante ativo inclui:
- Aulas individuais com Professora Marioara Trifan (180 minutos no total)
- Participação em todos os encontros e aulas;
- Concerto final;
- Gravações das aulas e concerto final.
- Entradas para o Recital de Abertura de Marioara Trifan.
A taxa de participação dos candidatos ouvinte é de USD 100.
O Passe Diário para ouvintes é de USD 20
Cronograma de pagamento
- 10% de taxa de inscrição.
- 50 % do valor total do curso deverá ser pago por depósito bancário (Pay Pal) até 2
semanas após a confirmação de sua participação no Masterclass pela organização do
evento;
- O restante do depósito (40%) terá quer ser pago por depósito bancário até o dia 25
de Outubro de 2019
- 100% do valor do curso terá quer ser pago até o 1º dia do curso.
O depósito será 100% reembolsado SOMENTE no caso de cancelamento da
Masterclass pela organização do curso.
Para um plano individual de pagamento favor contactar a Produção do Curso.
O Certificado de Participação será entregue a todos os participantes concluintes da
Masterclass para pianistas.
– Ficha de inscrição devidamente preenchida: http://bit.ly/SCAR-PianoMasterClass
-- Recibo de depósito (cópia) de seu pagamento da taxa de inscrição.
– Cópia de passaporte ou documento de identidade
– CV com foto
– Lista de obras a trabalhar no curso
Data limite para inscrição: 11 de outubro de 2019
Favor enviar sua documentação para o e-mail: musica@scar.art.br
A confirmação da inscrição e os detalhes de como efetuar o pagamento serão
enviados por este e-mail

