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Academia da Orquestra Juvenil Europeia    (https://european-youth-orchestra-academy.eu/ ) 

 

Quem organiza?  

Kultur@Home Metropol Rhein-Neckar e.V. , o  Rotary Club Mannheim Rhein-Neckar, o Distrito 1860 , com o apoio 
da cidade de Mannheim e a sua Escola de Música. 

Qual o objectivo? 

Promover, através da música e de um seminário educativo, a importância da cultura Europeia e a compreensão 
entre as nações. 

Quando? 

25 de Agosto a 1 de Setembro de 2019 

Como será o processo de selecção? 
Os candidatos serão seleccionados por um júri especialista presidido por Thomas Hanelt. 
A competição, com início em Novembro, está a ser divulgada através de RI em cooperação com o Distrito 1860 
em todos os 27 países membros  da União Europeia assim como através de outras organizações. 
 

Condições de candidatura 

Idades: entre os 14 e 18, até 31 de Dezembro 18. 

Portadores de passaporte/CC de um dos países membros da UE. 

Os candidatos terão que submeter um formulário de candidatura assim como um vídeo com uma 
audição (não mais de 10 minutos) via YouTube, até 6 Janeiro 2019. 

Os resultados serão divulgados até 1 Fevereiro 19. 

 

Esta Academia tem como premissa o desenvolvimento musical e cultural dos seus membros bem como 
desenvolver as perspectivas de empregabilidade. Assim, os candidatos terão de explicar por que estão 
interessados neste projecto e o que esperam obter com a experiência, caso sejam admitidos membros 
da academia. 

 A Academia não cobra pela audição dos candidatos. 

Os jovens músicos portadores de deficiência serão bem-vindos. 

Todos os candidatos terão de tocar uma peça musical clássica previamente preparada e escolhida por si 
assim como uma selecção de extractos de orquestras. 

Custos 
Não há lugar a pagamento de propinas. Se forem admitidos, o RYLA pagará todos os custos das viagens 
para e de Mannheim, os custos com as aulas e tutores, alojamento e alimentação, durante o projecto. 

Os jovens serão responsáveis pelo seguro do seu instrumento e seguro de saúde bem como de outras 
despesas pessoais. 

Candidatos menores de 16 anos terão de ter o consentimento expresso dos pais. 
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Alojamento:   

O alojamento aos participantes é no Mannheim International Youth Hostel (Rheinpromenade 21, 68163 
Mannheim), reservado para o período de 25 de Agosto a 1 de Setembro, em quartos duplos. 

Na pousada da juventude é servido o pequeno-almoço e almoço ou jantar. A pousada também oferece pacotes 
de almoço e necessidades dietéticas individuais, como vegetarianos, sem carne de porco, sem lactose, sem glúten 
e vegan, conforme necessário. 

Programa 
Para além de um ambicioso e atractivo programa com ensaios com a orquestra, estão previstas saídas 
pela cidade e palestras sobre a União Europeia. O programa culminará com os concertos finais a decorrer 
nos castelos de Mannheim e de Heidelberg. 
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https://european-youth-orchestra-academy.eu/accomodation/ 

 

https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/mannheim-international-17/portraet/
https://european-youth-orchestra-academy.eu/time/
https://european-youth-orchestra-academy.eu/accomodation/

