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Clamat - Academia de Percussão
A Academia de Percussão - Clamat, é um centro musical dedicado a estudantes e/ou profissionais de percussão. Com programas
individualizados e adaptados às necessidades e objetivos do aluno, a Academia potencia o envolvimento numa filosofia de ensino que
privilegia a identidade do músico e que permite a compatibilização com o ensino regular superior e secundário. Dispõe de um corpo
docente renomado e especializado em múltiplas áreas da Percussão actual. Os planos de estudos disponíveis incluem um ensino multiinstrumental geral e/ou a especialização por áreas de interesse. A Academia oferece, ainda, masterclasses regulares e, para os mais
novos, a possiblidade de experimentarem a percussão nas suas diversas linguagens, por intermédio de workshops temáticos.
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Docentes 20/21
Nuno Aroso - Percussão Solista
Eduardo Cardinho - Vibrafone Jazz
André Dias - Percussão Clássica
João Tiago Dias - Criatividade da Interpretação e Musica de Conjunto
Joaquim Alves - Projectos didáticos e pedagógicos
Tiago Manuel Soares - Percussão Tradicional Portuguesa
Mário Costa - Bateria
Richard Buckley - Percussão de Orquestra
Mário Teixeira - Aprender a aprender percussão e Motricidade e mente na percussão - o Tai Chi Chuan.
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Planos de Estudos regulares
Entre 8 a 14 aulas. Recomendado aos percussionistas (a partir do 12º ano e ciclos superiores) que procuram uma formação regular e uma
integração nos projectos Clamat, em todas as suas ofertas.
Planos de Estudos pontuais
Entre 1 e 3 aulas. Recomendado aos percussionistas em fases finais de ciclos de estudos (a partir do 12º ano e ciclos superiores) que
procuram uma consulta pontual.
O Acesso aos Planos de Estudos mencionados acima é feito por selecção - gravação video e/ou carta de motivação. Os alunos são livres de escolher as áreas de
interesse e os docentes respetivos, dentro de todas as ofertas da academia. Os planos de estudos regulares incluem aulas de conjunto.

Masterclasses
Destinadas a alunos de percussão, organizam-se esporadicamente e assentam sobre temas de interessa para a área da percussão: bateria,
marimba, vibrafone, musica tradicional, caixa, etc.
Workshops didáticos
Os workshops didáticos da oferta educativa regular de Clamat, destinam-se a públicos jovens com ou sem formação musical prévia. A
frequência pode ser feita por unidade ou, em alternativa, pode ser adquirido um passe para todos os workshops que terão lugar durante o
ano letivo. Estas ações ocorrerão em períodos de férias escolares ou sábados. Consultar agenda mensal em www.limina.pt
Workshops para formadores e professores de música
Formações destinadas a profissionais ou estudantes de ensino da música.
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Informações e contactos
Gisela Rebelo de Faria
info@limina.pt
Rua de Júlio Dinis 103, Fração X
4050-323 Porto, Portugal

