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27 de outubro a 1 de novembro são as datas do
III Concurso Internacional de Música de Câmara
“Cidade de Alcobaça” (CIMCA)
Cine-Teatro de Alcobaça – João d’Oliva Monteiro volta
a acolher a terceira edição do evento que tem as
inscrições oficialmente abertas
O III Concurso Internacional de Música de Câmara “Cidade de
Alcobaça” (CIMCA) já tem definidas as datas para a sua realização: 27
de outubro a 1 de novembro de 2013 – são estes os dias em que o
Cine-Teatro de Alcobaça – João d’Oliva Monteiro volta a acolher a
terceira edição do evento. Nesse sentido, e já a partir de hoje, estão
oficialmente abertas as inscrições para esta competição que tem a
divulgação da Música de Câmara como um dos seus principais
objetivos e as quais encerrarão a 23 de setembro.
Quanto aos nomes que irão compôr o Júri do concurso estes são os
seguintes: António Rosa (Presidente do Júri e Diretor Artístico) e Luiz
Fernando Pérez Herrero (Escuela Superior Reina Sofia, Madrid),
ambos repetindo a sua presença, aos quais se juntam Abel Pereira
(Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música e ESMAE), Miquel
Bernat (Drumming, ESMAE e ESMUC, Barcelona), Aníbal Lima
(Academia Nacional Superior de Orquestra) e Lori Sims (Western
Michigan University, EUA), figuras que expressam mais uma vez a
qualidade e distinção colocada na escolha dos jurados.
Quanto aos prémios, os vencedores na Categoria Júnior receberão
um prémio de € 2500 (patrocinado pela Fundação Inatel) e a
oportunidade de se apresentarem em concerto no Cistermúsica –
Festival de Música de Alcobaça (2014). Para a Categoria Sénior, o
prémio será de € 4000, também com concertos no Cistermúsica –
Festival de Música de Alcobaça (2014), Festival Internacional de
Música de Câmara de Stellenbosch (África do Sul, 2014) e Centro
Cultural de Belém (2014).
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