
 

 

 

CAMPANHA HEY! PARTICIPE DE UM CORAL 
- pela valorização da música coral no Brasil 

 

Informações para divulgação (ENVIAR ATÉ O DIA 1º DE NOVEMBRO)
 
 - Nome do coral 

- Cidade e estado de origem 

- Cidade e bairro onde ensaiam 

- Foto do coral (de preferência uma foto profissional)

- Informações sobre o coral: favor usar a classificação de acordo com 

- Currículo resumido do coral (máximo 1000 caracteres)

- Redes sociais do coral 

- Website do coral (se houver) 

- Tem um vídeo de alta qualidade? Envie o link.

- Nome de algumas músicas que vocês cantam (se possível, com nome do artista e compositor da referi

peça) 

- Seu coral tem interesse de fazer ensaios abertos para o público assistir? (com o objetivo de que este público 

entenda como acontece um ensaio e desenvolva mais interesse pela música coral)

- Seu coral tem interesse de fazer um ensaio participati

coral por um dia e saber como é ter esta experiência)

- Seu coral tem vagas para novos integrantes? Quais são os pré

- E-mail para contato (para que pessoas/organizações que 

eventos possam conversar com vocês, ou para pessoas com interesse de participar do coral, por exemplo)

 

Em resposta à carta enviada aos maestros e coralistas do Brasil
SIMPLES, SEM FLOREIOS, SENÃO COMPLICA QUANDO FORMOS FORMATAR PARA PUBLICAR)

Coral Vozes do Inverno* 

Gramado - RS 

Centro 

FOTO (colocar anexada ao e-mail) 

Coral misto, de adultos, acompanhado por pianista, erudito, multi

remuneração, semiprofissional, por audição, limitado.

Coral fundado em 1982 por amigos que se conheceram na faculdade de

apresentando em universidades, festivais de música e em concertos próprios em teatros pelo estado do RS. Já 

passaram pelo coral, aproximadamente, 200 coralistas e, atualmente, conta com 30 integrantes. Premiado 

duas vezes com o Troféu Gente Gaúcha na Cultura e selecionado em editais públicos nos últimos 5 anos.

FB Vozes do Inverno | IG @vozesdoinverno

vozesdoinverno.com.br 

https://www.youtube.com/watch?abcde

Requiem em Dm de Mozart | Requiem de Fauré

Queremos fazer ensaios abertos 

Não teremos ensaios participativos 

Temos vagas | Precisa saber ler partitura e fazer audição

contato@vozesdoinverno.com.br 

CAMPANHA HEY! PARTICIPE DE UM CORAL 
pela valorização da música coral no Brasil - 

(ENVIAR ATÉ O DIA 1º DE NOVEMBRO): 

preferência uma foto profissional) 

Informações sobre o coral: favor usar a classificação de acordo com este post sobre classificação de corais

Currículo resumido do coral (máximo 1000 caracteres) 

Tem um vídeo de alta qualidade? Envie o link. 

Nome de algumas músicas que vocês cantam (se possível, com nome do artista e compositor da referi

Seu coral tem interesse de fazer ensaios abertos para o público assistir? (com o objetivo de que este público 

entenda como acontece um ensaio e desenvolva mais interesse pela música coral) 

Seu coral tem interesse de fazer um ensaio participativo? (para que as pessoas possam ensaiar junto com seu 

coral por um dia e saber como é ter esta experiência) 

Seu coral tem vagas para novos integrantes? Quais são os pré-requisitos para participar?

mail para contato (para que pessoas/organizações que tenham interesse em convidá

eventos possam conversar com vocês, ou para pessoas com interesse de participar do coral, por exemplo)

Em resposta à carta enviada aos maestros e coralistas do Brasil (SIGA ESTE MODELO, BEM 
OREIOS, SENÃO COMPLICA QUANDO FORMOS FORMATAR PARA PUBLICAR)

Coral misto, de adultos, acompanhado por pianista, erudito, multi-idioma, a 4 vozes, semivoluntário, sem 

semiprofissional, por audição, limitado. 

Coral fundado em 1982 por amigos que se conheceram na faculdade de Música da UFRGS. Desde então vê

apresentando em universidades, festivais de música e em concertos próprios em teatros pelo estado do RS. Já 

saram pelo coral, aproximadamente, 200 coralistas e, atualmente, conta com 30 integrantes. Premiado 

duas vezes com o Troféu Gente Gaúcha na Cultura e selecionado em editais públicos nos últimos 5 anos.

FB Vozes do Inverno | IG @vozesdoinverno 

https://www.youtube.com/watch?abcde 

Requiem em Dm de Mozart | Requiem de Fauré 

 

Temos vagas | Precisa saber ler partitura e fazer audição 

*Este coral 

 

 

CAMPANHA HEY! PARTICIPE DE UM CORAL  

este post sobre classificação de corais 

Nome de algumas músicas que vocês cantam (se possível, com nome do artista e compositor da referida 

Seu coral tem interesse de fazer ensaios abertos para o público assistir? (com o objetivo de que este público 

 

vo? (para que as pessoas possam ensaiar junto com seu 

requisitos para participar? 

tenham interesse em convidá-los/contratá-los para 

eventos possam conversar com vocês, ou para pessoas com interesse de participar do coral, por exemplo) 

(SIGA ESTE MODELO, BEM 
OREIOS, SENÃO COMPLICA QUANDO FORMOS FORMATAR PARA PUBLICAR): 

idioma, a 4 vozes, semivoluntário, sem 

Música da UFRGS. Desde então vêm se 

apresentando em universidades, festivais de música e em concertos próprios em teatros pelo estado do RS. Já 

saram pelo coral, aproximadamente, 200 coralistas e, atualmente, conta com 30 integrantes. Premiado 

duas vezes com o Troféu Gente Gaúcha na Cultura e selecionado em editais públicos nos últimos 5 anos. 

*Este coral não existe. É fictício. 


