
 07 a 11 de JULHO de 2007 

 
b Actividades Artísticas 
 

Data Hora Evento 
10/ 07 21h30 Concerto com K. Chastain e M. Debost 
11/ 07 16h Recital de Participantes 

 
Alojamento 

(condições especiais) 
HOTEL RURAL CASA DE S. PEDRO 

Quinta de S. Pedro 
4550-271 Castelo de Paiva 

Tel.: 255 689 647/255 689 468 
Fax: 255 689 510 

 
Apoios:                                                                                                               Patrocínio: 
 

 
                             

                          
 
 
 
 

" 
 

FPrecisa de pianista acompanhador? - Sim £    Não £ 
E Participante: 150€   £  
E Ouvinte: 50€   £ 
E Ouvinte Diário: 15€   £ 
E Ouvintes (Alunos da AMCP): 30€   £ 
E Participantes da AMCP 100 €  £ 
 
Pagamento com cheque n.º ________________do Banco____________ na 
importância de _____________€ à ordem de: 
Academia de Música de Castelo de Paiva. 

 
 

a) Limitado a 18 participantes. 
 
 
 

Academia de Música de Castelo de Paiva 
Rua Emídio Navarro, 102  

4550/ 126 Castelo de Paiva 
Tel./ Fax: 255 689 749 

www.amcpaiva.com   -   info@amcpaiva.com 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          AUDITÓRIO MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Organização: 
 
 
 

Academia de Música de Castelo de Paiva 
www.amcpaiva.com 

 

http://www.amcpaiva.com
mailto:info@amcpaiva.com
http://www.amcpaiva.com


 
Michel Debost 
 
Professor de flauta no conservatório de Oberlin, Ohio. 
Michel Debost graduou-se no Conservatório de Paris 
onde posteriormente sucedeu a Jean-Pierre Rampal. 
Ganhou as mais importantes competições internacionais 
de flauta (Moscovo, Praga, Genebra, Munich), foi primeira 
flauta da “Orchestre de Paris” durante 30 anos. É autor do 
famoso livro “Une Simple Flute” (Oxford University Press) 
e os seus Cd’s estão disponíveis na Internet. 

 
 
 
 
Kathleen Chastain 
 
Kathleen Chastain, flautista franco – americana, 
fez performances a solo e em recital nos 
Estados Unidos da América, América do Sul e 
Ásia. Como solista em Orquestras de Câmara 
de Toulouse, Orquestra de Câmara de Paris e 
Orquestra de Câmara de Versailles, entre 
outras. Actuou na “Orchestre de Paris” como 

primeira flauta convidada sob a direcção de Daniel Barenboim. Actuou em concerto nos 
mais prestigiados festivais de música do mundo, incluino Curitiba (Brazil), St. Bart’s 
Festival (French West Indies) e no Festival de Lucerne (Suiça).  
Foi artista convidado no AKI Contemporary Music Festival em Cleveland, Ohio nos 
últimos seis anos premiou “Espaces Pointillés” para flauta e electrónica, à comissão por 
Tom Lopez. Participou no festival de musica contemporânea “June in Buffalo” em 2006, 
onde tocou obras dos compositores americanos David Felder e Charles 
Wourinen.Kathleen Chastain esteve no Conservatório Nacional Superior de Paris, na 
Universidade do Norte do Texas e no Colégio Baldwin-Wallace. Actualmente é 
professora de flauta e de desenvolvimento profissional para músicos no Conservatório de 
Oberlin. É frequentemente convidada para dar a sua série de palestras “Como sobreviver 
no ramo da música”. Kathleen participou no “Chamber Music América National 
Conference” em Nova Iorque a Janeiro de 2006 em aconselhamento de carreira.              
 
 
 
b Estrutura de Funcionamento 
 
A Masterclass irá decorrer em simultâneo com os dois professores.  
A cargo da professora Kathleen Chastain ficará a componente técnica tendo como base 
o método Tafannel & Gaubert. A cargo do professor Michel Debost ficará a componente 
interpretativa onde, com acompanhamento de piano, se desenvolverão os aspectos de 
foro interpretativo mais relevantes. [ver esquema de funcionamento] 
 
 
 

b Condições de Inscrição 
 
A Masterclass destina-se a flautistas de nível médio, superior e profissional, com idade 
igual ou inferior a 38 anos; 
A data limite de inscrição é dia 06 de Junho de 2007, pelo que as inscrições após este 
período terão um agravamento no seu valor em 20%; 
O pagamento da inscrição deverá ser efectuado no momento do envio, ou entrega, do 
boletim. A AMCP reserva-se ao direito do não reembolso de possíveis desistências; 
 
b Esquema de funcionamento do Curso 
 

Datas Manhã Tarde 
07 a 10 / 07 10h às 12h30 14h30 às 17h 

11/ 07 10h às 12h30 14h às 15h30 
 
Cada participante terá direito a uma aula diária de 30 minutos com ambos os 
professores, e um certificado de frequência; 
O envio das partituras para acompanhamento deverá ser feito até à data limite de 
inscrição; 
Casos omissos serão resolvidos pela direcção pedagógica desta Academia; 
 
 
" 

 
    Academia de Música de Castelo de Paiva 

Master Class de Flauta Transversal 
M. Debost e K. Chastain 
07 a 11 de Julho de 2007 

 
b Boletim de Inscrição a) 

 
FNome: _________________________________________________________ 
FIdade: ______Morada: ____________________________________________ 
F Código Postal: ________- _____ ____________________________________ 
FTel.: ______________ Telm.: _____________E-mail: ____________________ 
FHabilitações Musicais: _____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
F Habilitações Literárias: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
F Estabelecimento de Ensino que frequenta: ____________________________ 
FLocal de trabalho: ________________________________________________ 
FObras que pretende trabalhar: ______________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 


