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sobre o

projeto
Esse projeto consiste na produção e execução 

de Masterclasses, Oficinas e Concertos 

Didáticos de música brasileira, tomando-se 

como gênero principal o Choro, considerado o 

“clássico brasileiro” pelo seu contexto 

histórico, diversidade rítmica e virtuosismo. 

Será ministrado pelo músico e compositor 

Felipe Karam, violinista de cinco cordas, 

capacitado pela City University London em 

Londres-UK, com mestrado em Performance e 

profunda pesquisa e experiência na linguagem 

do Choro e do Jazz. 

É dirigido a integrantes de orquestras jovens e/ou projetos sociais de 

música e beneficiará diretamente de 110 a 140 estudantes de quatro 

cidades do Rio Grande do Sul: Caxias do Sul (Projeto Mais Música), 

Montenegro (FUNDARTE), Novo Hamburgo (SECULT) e Porto Alegre 

(Orquestra Villa-Lobos/alunos da UFRGS). 

Tem como objetivo principal suprir uma carência observada na formação 

dos instrumentistas de cordas friccionadas, mais precisamente da família 

dos violinos, de conhecimentos básicos, harmônicos e rítmicos presentes, 

de forma inequívoca, na música popular brasileira. 

Busca-se instigar no aluno o interesse por aprofundar-se nestes 

conteúdos, celebrando a identidade musical brasileira, enquanto 

patrimônio cultural, e gerando empregos, dentro do Estado, para agentes 

da cultura e das mais diversas áreas da economia, que prejudicaram-se com 

a crise biológica ocasionada pelo vírus Covid-19. Prevê-se, ainda, quatro 

Concertos Didáticos, abertos ao público, que serão registrados e 

disponibilizados nas plataformas digitais.



"Historicamente, o violino que foi introduzido 

pelos europeus no Brasil, ficou ligado a uma 

performance musical de cunho erudito, embora 

muitos músicos tenham o utilizado em serestas e 

músicas tradicionais seculares como, por 

exemplo, o violinista  Fafá Lemos e o Trio Surdina. 

Observa-se, nos dias de hoje, a vontade de 

estudantes de cordas em desenvolver um 

conhecimento mais aprofundado na área da 

música brasileira, porém é difícil encontrar 

referências, professores e instituições que 

disponibilizam esse conhecimento."   

Felipe Karam

"NOVO CICLO, 
NOVAS CORDAS, 

CIRCULANDO PELOS 
SONS DO BRASIL"



sobre a oficina

De Violi  Também Dáno
Voltado a projetos sociais de música e/ou orquestras jovens, trata-se de 

um encontro de formação intensivo, oferecendo 4 dias de completa 

imersão musical. Pretende-se, por meio dele, proporcionar a alunos de 

todos os instrumentos, a oportunidade de aprender, de forma técnica e 

responsável, todos os aspectos a se considerar (históricos, teóricos e 

práticos), desde a fusão das influências africanas, européias e indígenas, 

gerando o que hoje é denominado de música brasileira, até o samba, o 

choro, as principais danças regionais (como vanerão, xote, retumbão ou 

carimbó) e a bossa nova, como conhecemos hoje. A oficina também assume 

a função de resgatar o violino popular da “época de ouro” do Brasil, 

citando violinistas populares brasileiros da década de 50, como Fafá Lemos e 

Gabriel Antonio de Azeredo. 

Para a sua efetivação, faz-se necessária a inscrição prévia dos alunos, pela 

diretoria responsável de cada orquestra, ou de forma individual, por meio do 

site do projeto. Havendo sobra de vagas, serão abertas inscrições para 

estudantes de música das cidades. O projeto oferecerá material didático e 

certificados. Tem a duração de 20 horas, que serão divididas em 4 dias, 5 

horas por dia.  Capacidade máxima de 30 alunos. 



sobre o masterclass

Al Brasileirama 

sobre o concerto didático

Vê  GostasSe

Masterclass é um termo inglês utilizado 

para definir uma aula com um expert 

numa determinada área e com imenso 

conteúdo partilhado. É uma atividade 

muito comum aos instrumentos de 

cordas e oferecida individualmente ao 

solista, a fim de o conduzi-lo ao seu 

melhor desempenho, dentro de uma 

performance musical. Desta forma, 

estamos disponibi l izando-o para 

violinistas, rabequistas, violistas e 

violoncelistas em potencial para temas 

genuinamente brasileiros, neste caso, 

de partituras pré-estabelecidas pelo 

ministrante e via inscrição. Esta atividade 

ocorre em paralelo com a oficina "De 

Violino Também Dá", em horários a 

combinar entre o professor e os alunos. 

Com duração de 40min por aluno, assiste individualmente aos 

instrumentos das cordas friccionadas (violino, viola, violoncelo e rabeca). 

Capacidade máxima de 5 alunos por realização.

Formado por Felipe Karam ao violino de cinco cordas e cavaquinho, Max 

Garcia ao violão de 7 cordas, Miguel Tejera nos baixos e Dani Vargas na 

bateria e pandeiro, o quarteto instrumental apresentará temas variados 

do repertório nacional, contemplando grandes expoentes da música 

brasileira, como Pixinguinha, Sivuca ou Nelson Cavaquinho, e apresentará 

músicas autorais de origem brasileira.



O concerto didático Vê Se Gostas irá oferecer orientações musicais e 

peculiaridades sobre a identidade musical brasileira, sua história e 

diversidade rítmica. O título "Vê Se Gostas" faz referência a um choro 

brasileiro de Waldir Azevedo e propõe-se a celebrar a oficina e os 

masterclasses. Pode oportunizar, com preparação prévia, novos solistas 

que queiram adentrar-se no mundo da música popular brasileira, com 

choros ou temas regionais, abrindo espaço para estudantes de música, 

de todas as idades, a experimentarem uma situação real de concerto.



sobre o músico principal 

Feli  Karampe
Natural de Porto Alegre, Felipe Karam é bacharel em violino pela UFRGS 

(2002) e mestre em Music Performance pela City University London 

(Londres-UK 2012), sob orientação do violinista cubano Omar Puentes. 

Sua trajetória inicia-se em 1998, com o Café Acústico, grupo agraciado 

pelo Prêmio Açorianos (Melhor Grupo de MPB - 1999 e 2000) e vencedor 

do Festival de Música de Porto Alegre. A partir de 2004, dá início à sua 

carreira internacional, dividindo-se entre Brasil, Inglaterra e Estados 

Unidos. As formações de maior destaque foram Pocket Caravan (3 discos 

e turnês pela Europa), Grupo Caratinga de Choro e Samba (1 disco – 

Prêmio Press Award-UK 2011 - Melhor CD de Música Brasileira) e o trio 

Brazilian Ensemble (Prêmio Funarte de Concertos Didáticos 2012), que 

por meio da instituição Live Music Now, por seis anos, realizou mais de 60 

concertos ao ano, passando por Reino Unido, Oriente Médio e Amazônia 

Brasileira. Músico internacional, de larga experiência, já dividiu palco com 

Xangai, Renato Borghetti, Miltinho Edilberto, Samuca do Acordeon, Chico 

Chagas, Só Pra Contrariar, Pedrinho Figueiredo e outros. Como formador, 

em 2016, foi aceito pelo programa de intercâmbio de professores (bolsa 

Fulbright Scholar in Residence Award), pela qual ministrou a disciplina 

"História e Apreciação da Música Latino-Americana" no Departamento de 

Música do NVCC, em Waterbury, Connecticut, EUA. Em Porto Alegre, 

integrou a Camerata Pampeana com o Maestro Tasso Bangel (DVD “Alma 

Farroupilha”), Trio Surdina Pampeano com Samuca do Acordeon e Choro 

do Pampa com Rafael Ferrari. Em 2018 lançou o seu primeiro disco solo 

autoral, “De Sol a Sol”, no qual arranja, compõe e interpreta, gêneros e 

ritmos da música brasileira e internacionais, ao violino de cinco cordas, 

fato peculiar na discografia brasileira. “De Sol a Sol” recebeu duas 

indicações ao Prêmio Açorianos de Música (Melhor Compositor e 

Intérprete na Categoria Instrumental) e foi selecionado para o FEMUCIC 

2019, com o frevo de autoria, que dá nome ao disco.



sobre o 

materi  didáticoal

sobre a

Aces bilidade si

sobre a

Ficha téc cani

Como parte dos produtos principais deste projeto, serão desenvolvidos 

livretos/ebooks, em formato físico e digital, que levarão todas as marcas 

dos apoiadores e patrocinadores desta iniciativa. Serão distribuídos 

gratuitamente aos alunos para utilizarem durante as aulas e conterão 

conteúdo didático sobre a identidade musical brasileira e exemplificações 

teóricas nas três claves (Dó, Fá e Sol), a fim de atender a todos os 

instrumentos orquestrais.

Este projeto possui práticas voltadas para PCD´s e prevê ações de 

acessibilidade como legendas, libras e audiodescrição. Todas as 

atividades serão gratuitas. Para democratizar o acesso ainda mais, serão 

realizadas quatro filmagens em 360º e áudio 3D. Este recurso 

proporcionará a experiência e o áudio imersivo, uma vez que, ao 

contrário do vídeo convencional, o vídeo 360º atende as pessoas que de 

outra forma não poderiam, ou preferem não estar no evento 

PRODUÇÃO | Juliette Sabrina Bavaresco

MÚSICO PRINCIPAL | Felipe Karam
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TÉCNICO DE SOM | Alexandre Scherer 

TRANSMISSÃO AO VIVO E LUZ | Marca Produções 

CONTABILIDADE | Cestacorp
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