
                                                                    
 
 

Rua Tenente Brito Melo, 1090 | Bloco 2 | Barro Preto | BH | MG | CEP: 30.180-070  
(31) 3219.9000 | Fax (31) 3219.9030 – www.filarmonica.art.br 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

12º Laboratório de Regência / 2020 

 
O INSTITUTO CULTURA FILARMÔNICA divulga RETIFICAÇÃO do Edital do 12º Laboratório de Regência 
de 2020. 
 
No item “Incrições”, onde se lê: 
 
As inscrições devem ser realizadas entre os dias 10 de fevereiro e 10 de março de 2020, via e-mail ou 
correio (em um único envelope), para: 
E-mail: laboratorioderegencia@filarmonica.art.br 
Correios: 
 

                                       
 

• As inscrições devem chegar ao Instituto Cultural Filarmônica até o 10 de março de 2020. O 
material recebido após essa data não será aceito. 

 
Leia-se: 
 
As inscrições devem ser realizadas entre os dias 10 de fevereiro e 17 de março de 2020, via e-mail ou 
correio (em um único envelope), para: 
E-mail: laboratorioderegencia@filarmonica.art.br 
Correios: 
 

                                       
 

• As inscrições devem chegar ao Instituto Cultural Filarmônica até o 17 de março de 2020. O 
material recebido após essa data não será aceito. 

 
No item “Condições Gerais”, onde se lê:  

Instituto Cultural Filarmônica 

A/C Rildo Lopes (Produção) 

Rua Alvarenga Peixoto, nº 2030 

Barro Preto, Belo Horizonte, MG 

CEP: 30.180-121 

Instituto Cultural Filarmônica 

A/C Rildo Lopes (Produção) 

Rua Alvarenga Peixoto, nº 2030 

Barro Preto, Belo Horizonte, MG 

CEP: 30.180-121 
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O candidato que não receber a confirmação de sua inscrição até o dia 17 de março deverá entrar em 
contato com o Instituto Cultural Filarmônica pelo telefone (31) 3219-9028 ou através do endereço 
eletrônico laboratorioderegencia@filarmonica.art.br. 
(...) 
A lista dos candidatos selecionados para atuarem como regentes ativos e ouvintes será divulgada em 
nosso website www.filarmonica.art.br, até o dia 13 de março. 
 
Leia-se: 
 
O candidato que não receber a confirmação de sua inscrição até o dia 18 de março deverá entrar em 
contato com o Instituto Cultural Filarmônica pelo telefone (31) 3219-9028 ou através do endereço 
eletrônico laboratorioderegencia@filarmonica.art.br. 
(...) 
A lista dos candidatos selecionados para atuarem como regentes ativos e ouvintes será divulgada em 
nosso website www.filarmonica.art.br, até o dia 20 de março. 
 
 

Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Edital. 
 
Belo Horizonte, 10 de março de 2020.   
 

 

EDITAL 

12º Laboratório de Regência / 2020 

 

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais anuncia a realização da décima segunda edição de 

seu Laboratório de Regência, dedicado exclusivamente a jovens maestros brasileiros natos ou 

naturalizados, ministrado por seu Diretor Artístico e Regente Titular, Fabio Mechetti. 

O Laboratório constará de ensaios e concertos com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 

além de aulas técnicas com o maestro Fabio Mechetti. Poderão participar até quinze 

regentes, dos quais até quatro serão selecionados para atuar ativamente; os demais serão 

ouvintes. 

Somente serão consideradas as inscrições de regentes com comprovada experiência na área. 

Aqueles regentes selecionados como ativos e que residirem fora de Belo Horizonte, terão 

passagem aérea (em voo doméstico) e hospedagem custeadas pelo Instituto Cultural 
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Filarmônica. Os demais deverão arcar com suas próprias despesas, não sendo permitida 

participação parcial no Laboratório. 

 

1) Realização 

Período: 

De 07 a 09 de abril de 2020. 

Local: 

Sala Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

2) Repertório a ser trabalhado durante o Laboratório: 

BEETHOVEN  Sinfonia nº 9 em ré menor, op. 125, “Coral”: Finale: Presto – Allegro 
assai (recitativos)  

DEBUSSY  Prelúdio para “A tarde de um fauno” 

BRAHMS  Abertura Trágica, op. 81  

LISZT  A batalha dos Hunos 

R. STRAUSS  Don Juan, op. 20 

WAGNER  Tristão e Isolda: Prelúdio e morte por amor 

 

3) Inscrições: 

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 10 de fevereiro e 10 de março de 2020, via 

e-mail ou correio (em um único envelope), para: 

E-mail: laboratorioderegencia@filarmonica.art.br 

Correios: 

 

Instituto Cultural Filarmônica 

A/C Rildo Lopes (Produção) 

Rua Alvarenga Peixoto, nº 2030 

Barro Preto, Belo Horizonte, MG 

CEP: 30.180-121 
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• As inscrições devem chegar ao Instituto Cultural Filarmônica até o 10 de março de 2020. 

O material recebido após essa data não será aceito. 

• As inscrições serão confirmadas através de e-mail ou telefone. 

 

4) Documentos necessários 

O candidato deve enviar, via correio e/ou e-mail, a ficha de inscrição devidamente 

preenchida e rubricada, juntamente com as cópias dos seguintes documentos: 

• Carteira de Identidade; 

• CPF; 

• Comprovante de endereço; 

• Currículo resumido (1 página); 

• 2 (duas) cartas de recomendação; 

• Link/vídeo de boa qualidade mostrando o candidato em atividade.  

 

 

 

5) Condições Gerais: 

• Ao postar a ficha de inscrição o candidato confirma ter conhecimento e estar de acordo 

com todas as condições exigidas para participar do Laboratório, autorizando desde já, de 

forma irrestrita, o uso e divulgação dos seus direitos conexos e de imagem/voz pelo 

Instituto Cultural Filarmônica; 

• O candidato selecionado será notificado por telefone e/ou e-mail das datas, horários e 

locais das atividades do Laboratório de Regência. 

• O candidato que não receber a confirmação de sua inscrição até o dia 17 de março deverá 

entrar em contato com o Instituto Cultural Filarmônica pelo telefone (31) 3219-9028 ou 

através do endereço eletrônico laboratorioderegencia@filarmonica.art.br. 

• As cópias dos documentos não serão devolvidas. 
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• Será de inteira responsabilidade dos participantes a obtenção das partituras das obras a 

serem trabalhadas. 

• A lista dos candidatos selecionados para atuarem como regentes ativos e ouvintes será 

divulgada em nosso website www.filarmonica.art.br, até o dia 13 de março. 
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