
A Big BAnd Júnior 
é umA orquestrA-escolA de JAzz 

dirigidA A Jovens músicos entre 

os 12 e os 16 Anos. é constituídA 

por cercA de 20 Alunos de vários 

instrumentos musicAis. 

+ info  

  www.BigBAndJunior.org 

  BigBAndJunior@gmAil.com 

  96 743 53 10 

  www.ccB.pt 

  www.hotcluBedeportugAl.org AleXAndrA ávilA trindAde e JoÃo godinho

clAus nYmArK



cAndidAto / dAdos pessoAis
Nome completo 

Data de Nascimento   Idade

Natural de                                   Nacionalidade

N.º b.i./c.c.                                NIf

morada

Localidade

Código Postal

Contacto Telefónico

E-mail

cAndidAto / hABilitAções musicAis
Nível de formação musical

Instrumento(s) que toca

Instrumento(s) em que se inscreve

Nível do(s) instrumento(s)

cAndidAto / informAções gerAis
Já frequentou a Escola de Jazz do Hot Clube? 

NÃO           SIm            Quando?

Como tomou conhecimento da BBJ? 

encArregAdo de educAçÃo / dAdos pessoAis
Nome 

Grau de Parentesco

Contacto Telefónico 1                               2

E-mail

AneXAr os seguintes documentos: 
• carta de motivação (até 150 palavras); 

• currículo musical (até 300 palavras); 

• cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão e do cartão de contribuinte 

(de ambos os lados) do candidato e do encarregado de educação; 

• gravação de uma prestação musical do candidato (obrigatório). 

importAnte: A candidatura pressupõe o conhecimento e a aceitação integral 

por parte do candidato do Regulamento da Big Band Júnior, disponível na secretaria 

do HCP e em www.ccb.pt. 

Assinatura                                            Data

instrumentos
São aceites inscrições para os seguintes instrumentos: 
flauta, oboé, clarinete, fagote, saxofone, trompa, 
trompete, trombone, tuba, piano, bateria, vibrafone 
e outras percussões (excepto marimba), acordeão, 
violino, viola, violoncelo, contrabaixo, baixo 
eléctrico, guitarra eléctrica e voz. 

Será, no entanto, dada prioridade aos instrumentos 
convencionais de uma big band (os que estão destacados).

AulAs
A orquestra-escola Big Band Júnior (BBJ) desenvolve 
a sua actividade entre Outubro e Junho, respeitando 
os períodos de aulas e de férias previstos no calendário 
lectivo escolar. As aulas decorrem uma vez por semana, 
às segundas-feiras das 18h30 às 20h30, nas instalações 
da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas - Hot Clube de Portugal 
(HCP) situada no mesmo edifício da Orquestra metropolitana, 
perto da Rua da Junqueira em Alcântara.

concertos
A BBJ tem já três concertos agendados para o ano lectivo 
de 2012/13 no Centro Cultural de Belém: 16 de Dezembro 
de 2012, 17 de Março e 28 de Junho de 2013.

Ano lectivo 
2012/2013   

como pArticipAr
Para fazer parte da BBJ é necessário seguir os seguintes passos: 

cAndidAturA
Considera-se Candidatura o envio à Direcção Artística da BBJ 

dos seguintes elementos, até ao dia 14 de Setembro de 2012: 

• Formulário de Candidatura integralmente preenchido;

• Cópia (de ambos os lados) do Cartão de Cidadão 

ou do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte 

do candidato e do encarregado de educação; 

• Carta de Motivação (até 150 palavras);

• Currículo musical resumido (até 300 palavras);

• Gravação de uma prestação musical do candidato (obrigatório);

• 1 fotografia tipo passe

Preferencialmente por e-mail, para o endereço:
bigbandjunior@gmail.com com a digitalização em formato .jpg ou .pdf 

dos documentos acima mencionados, com a gravação áudio 

em formato mp3, num e-mail com a dimensão máxima de 10Mb. 

Ou por correio postal, para a morada: 
Big Band Júnior / Hot Clube de Portugal

Travessa da Galé, n.º 36, 1.º Dto / 1300-263 Lisboa 

Audições
De entre as candidaturas recebidas, serão seleccionados os candidatos 

admitidos a audição. Na semana de 17 a 21 de Setembro de 2012 

esses candidatos serão contactados pela Direcção Artística da BBJ 

no sentido de se dirigirem à secretaria do Hot Clube para durante 

essa semana formalizarem a sua inscrição para a audição. As audições 

decorrem na semana de 24 a 28 de Setembro. O dia e hora exactos 

da audição de cada candidato serão fornecidos pela secretaria 

do Hot Clube no momento da inscrição para audição.

inscriçÃo nA BBJ
A partir de 1 de Outubro os alunos seleccionados para integrar 

a Big Band Júnior serão contactados no sentido de se dirigirem 

à secretaria do Hot Clube para, no máximo até ao dia 4 de Outubro, 

formalizarem a sua inscrição na BBJ. A primeira aula decorrerá 

no dia 8 de Outubro.

preços
Audição: 40€ (valor não reembolsável) (1)

Custo total, por ano letivo, 466€. Este valor inclui:

• Propinas: 40€ mensais, de outubro a junho (9 meses)

• Quota de sócio Hot Clube de Portugal: 90€ (por ano) (2)

• Seguro de aluno: 16€ (por ano)

(1) No caso de o aluno não ser seleccionado para integrar a BBJ, este valor 
pode ser aplicado no custo da inscrição noutras actividades do Hot Clube 
(Atelier de Iniciação ao Jazz; pacotes de aulas em Curso Livre). 
Informe-se na secretaria do HCP. (2). Para ser aluno da BBJ é necessário 
ser sócio do Hot Clube de Portugal: quota mensal de 7,5€ x 12 meses, 
num total de 90€, a serem pagos 45€ em Setembro e 45€ em março. 
Informe-se na secretaria do HCP sobre as vantagens de ser sócio.


