EDITAL DE CHAMAMENTO
Atualizado em 11/04/2017
Novas datas de audição e de término do período de inscrição

AUDIÇÃO PARA ELENCO
A Orquestra Capital Philharmonia torna pública a audição para cantores líricos, tenores, para
compor o elenco da ópera Fidelio de Beethoven, projeto de montagem com o patrocínio do FAC
(Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal). A ópera será apresentada na primeira semana
de agosto de 2017, com ensaios durante todo o mês de julho de 2017. A ópera faz parte da
programação da Temporada de Ópera Independente de Brasília (TOI) 2017.
1. A audição será realizada no dia 23 de abril de 2017, domingo, às 15:00, na Casa da Cultura
Brasília (SHCGN 703, bloco H, casa 12 – Asa Norte, Brasília, DF).
1.1. A banca será formada pelo maestro e diretor musical da Capital Philharmonia e
convidados.
1.2. A audição consiste em cantar uma ária e um dueto, sendo as peças solicitadas as
constantes no item 3 do presente edital.
1.3. O candidato executará o dueto com cantores que já integram o elenco da ópera.
1.4. Haverá pianista acompanhador para os candidatos. Se o candidato preferir, pode levar
o próprio pianista acompanhador.
2. Para concorrer, o candidato deve cumprir os seguintes requisitos:
2.1. Ter a voz classificada como tenor;
2.2. Ter disponibilidade para ensaios e apresentações no período de 1º de julho a 6 de
agosto de 2017, de acordo com o cronograma a ser disponibilizado pela produção do
espetáculo.
3. Serão solicitadas as seguintes peças para audição:
3.1. Papel de Florestan, tenor: ária Gott! Welch Dunkel hier! e dueto O namenlose Freude;
3.2. Papel de Jaquino: uma ária do período clássico de livre escolha em alemão e o dueto
Jetzt, Schätzchen, jetzt sind wir allein;
3.3. A ária de livre escolha do item 3.2 deve ser informada na ficha de inscrição e o
candidato deve levar uma cópia extra da partitura para a banca;
4. A inscrição para audição deve ser realizada entre 27 de março e 21 de abril de 2017, no site
www.toibrasilia.com.br/audicoes.
5. Os candidatos selecionados irão compor o elenco do espetáculo nos papéis de Florestan
(tenor) e Jaquino (tenor).
6. O resultado será publicado em até 48 horas no site www.toibrasilia.com.br/audicoes.
6.1. A produção do espetáculo entrará em contato diretamente com os candidatos
selecionados para questões de cronograma, cachê, passagem e hospedagem.
6.2. Poderá ser selecionado para cada papel mais de um candidato.
6.3. No caso de não haver candidatos classificados para os papéis, a produção irá convidar
cantores diretamente além dos inscritos para audição.
Para outras informações: contato@toibrasilia.com.br

