RAIOS DE SOL
Projeto LIC nº 206 | Valor solicitado R$ 100.000,00 Aprovado

Richard Felix Bitelli
E-mail: richard_regente@hotmail.com

Áera de enquadramento
[ Música ]
MÚSICA, ARTE POPULAR E CULTURA POPULAR

Apresentação
Formar três ORQUESTRAS DE METAIS , no qual será composta por instrumentos de sopro e percussão.
Que terá como objetivo resgatar musica popular brasileira como : forro, baião, sertanejo, rock,
samba ,MPB ,dobrados e outros gêneros da nossa influencia musical. Faremos cinco apresentações
na cidade de Mogi das Cruzes para formação de plateia e resgatar os valores da cultura popular
brasileira.
Instrumentos musicais que serão utilizados no projeto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09
03
03
03
03
03
03
14
06
06
09

trompetes
bateria
prato suspenso com tripé
triangulo
pandeiros
carrilhão com pedestal
surdo com tripé
estantes para partituras
sax tenor
sax alto
trombones

As aulas serão ministradas pelo regente Richard Felix Bitelli terá duração de 40 horas mensais ,
atendendo 48 alunos com formação de 03 turmas com 16 alunos em cada.
O conteúdo apresentado para as aulas do projeto serão: teoria musical, instrumental e pratica
instrumental.
Teoria musical- Será trabalhado o nome e os valores das figuras musicais. Ex: O que é compasso,
formação de acordes e a escala de cada instrumento.
Instrumento – Neste tema será ensinado o modo correto de manusear o instrumento e fazer a
manutenção básica do mesmo. Será ensinado o processo para execução das notas musicais e as
práticas necessárias para tocar o instrumento. No caso dos instrumentos de percussão, serão
ensinados os movimentos, manulações e técnicas dos rudimentos principais.
Prática Instrumental – Neste momento, os alunos aprenderão as técnicas para melhor execução das
notas, tendo a vivência de trabalhar em conjunto com os demais instrumentos. Toda esta etapa
ocorrerá na prática, onde estarão sendo feitas as leituras das peças musicais e exercícios
propostos.
Formação de plateia: 1000 espectadores.
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Justificativa
Este projeto RAIOS DE SOL, tem como base a difusão das culturas e tradições da musica brasileira
visando desenvolver habilidades nas crianças, jovens, e outros interessados da comunidade não
fazendo diferenciação entre sexo, idade, cor, raça ou crença religiosa.
Implantar uma atividade que possibilite uma aproximação entre as comunidades locais e a do
projeto, visando através do desenvolvimento da autoestima uma diminuição da violência,
proporcionando às pessoas a oportunidade de aprenderem música, culturas e a executar um
instrumento musical, já que muito dessas crianças ficam impossibilitadas de fazê-lo, por
diversos motivos: Alto custo da passagem dos transportes urbanos. Carência financeira para
custear uma escola particular de musica para aprenderem, entre outros.
Sendo assim o objetivo deste projeto é oferecer-lhes essa oportunidade na própria região ou
comunidade.

Objetivos do projeto
Oferecer aulas gratuitas do ensino da musica através da ORQUESTRA DE METAIS, para podermos
resgatar as antigas canções, e apresentar shows em nossa cidade de Mogi das Cruzes para oferecer
a população um espetáculo de qualidade, visando a apropriação de novos conhecimentos para os
mogianos.

Abrangência territorial
Será na cidade de Mogi das Cruzes, nos seguintes bairros: Centro, Cezar de Souza , Ponte Grande
,Oropo e Sabauna.

Púbico alvo
Quantidade esperada: 1048
Público alvo 48 alunos, sendo três turmas de 16.
Púbico estimado 1000 pessoas

Resultados esperados
Espera-se com a execução do projeto formar 03 ORQUESTRAS DE METAIS para que possamos resgatar e
divulgar a nossa cultura popular, para que ao longo dos anos a mesma não perca os seus devidos
valores.
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Produtos culturais
Formar 03 orquestras de metais e promover cinco apresentações para o publico mogiano.

Cronograma de atividades
Pré-produção | início: 01/06/2017 - fim: 11/06/2017
1

Compra de instrumentos e uniformes

2

Contratação da equipe; regente e contador

Produção | início: 12/06/2017 - fim: 25/05/2018
1

Iniciação da aula instrumental e teórica.

2

Definição do repertorio para as apresentações

3

Compra das camisas para divulgação dos apoiadores culturais.

4

Apresentação no bairro Oropo

5

Apresentação no bairro Ponte Grande

7

Apresentação no bairro Centro

8

Apresentação de encerramento do projeto

9

Apresentação no bairro de Cezar de Souza

10

Contratação de transporte para as apresentações

11

Contratação de fotografo para registros de apresentções

Pós-produção | início: 26/05/2018 - fim: 01/06/2018
1

Prestação de contas

2

Registro documental fotos

Ficha técnica dos principais integrantes
Nome

Função

Currículo

Richard Felix Bitelli

Regente

FORMAÇÃO ESCOLAR: Ensino Superior Cursando; Artes Visuais CURSO
EXTRACURRICULARES Iniciação musical-Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.
Oficina de Produção Fonográfica -EMAM Experiências Profissionais PRA VER A
BANDA PASSAR- Associação de regentes de fanfarra e bandas MAIS EDUCAÇÃOGoverno do Estado de São Paulo ESCOLA DA FAMILIA --Governo do Estado de
São Paulo CONSERVATORIO MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS.
BANDA MARCIAL RAIOS DE SOL- Associação Amigos de Cezar de Souza BANDA
LIRA SÃO JOSE DOS OPERARIOS ORQUESTRA DE CHORO DE MOGI DAS
CRUZES
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Contrapartida
Tipo

Descrição

SOCIAL

As aulas e materiais usados serão gratuitos

EDUCACIONAL

Apos cada musica passada iremos ter um bate-papo sobre o compositor e sua obra

CULTURAL

Ao formar esses grupos podemos dizer que estaremos contribuindo um pouco com os valores
de nossa cultura popular brasileira

Divulgação
Descricao

Forma de distribuição

banner

Todas as apresentaçoes das Orquestras de metais terá o
banner para apresentar os apoiadores culturais
Os alunos irão ensaiar e apresentar com camisas com os
apoiadores culturaris

camisas

Links
Descrição

URL

Facmol orquestra de sopro pereira barretos

https://www.youtube.com/watch?v=afv0Kb3XPJA
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