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Terminadas as aulas, em julho o Conservatório não deixou de estar bastante ativo.
Assinale-se uma importante sequência de atividades essenciais para arrancarmos de
forma tranquila no próximo ano letivo, como tem sido sempre; a par doutras de
natureza pedagógica.
Começamos, pois, por dar nota das matrículas e renovações para o ballet e a dança
contemporânea, um processo a realizar on line para conforto dos alunos e dos
encarregados de educação; tanto mais que as circunstâncias da Covid-19 assim o
aconselham.
Este contexto pandémico ditou, também, que pela primeira vez na história do CMS, se
realizassem as provas de aptidão para novos ingressos ao regime articulado de música,
à distância, via Plataforma Teams. Tal veio a concretizar-se entre os dias 6 e 9 deste
mês.
Espelhando a magia da dança inclusiva nesta newsletter damos relevo a uma entrevista
efetuada pelo professor Juan Seller à dançarina Shawn Buller, sua aluna da classe
internacional de dança contemporânea. 
Ainda no âmbito da Dança, relevam-se o espetáculo de Ballet dirigido pela professora
Sílvia Oliveira, a par doutro espetáculo de Dança Contemporânea, dirigido pelo Prof.
Juan Seller, ambos a transmitir nas redes sociais, no dia 25 de julho, com o apoio da
Câmara Municipal e do Centro Cultural do Cartaxo.
Uma nota final para vários workshops através do Teams e do Zoom, destacando-se o
webinar que será apresentado pelo maestro Darrel Brown. 
Resiliência, vitalidade e harmonia no seio da nossa comunidade escolar conjugam-se,
pois, nesta verdadeira maratona de eventos que engrandecem o nosso Conservatório!



O Professor de Dança Contemporânea, Juan Seller, colaborou com
esta edição da Neswletter do CMS e realizou uma entrevista a uma
das suas alunas da Classe de Dança Internacional, a dançarina
profissional, Shawn Buller. 

JS: Quando foi o seu primeiro encontro com a dança? 
SB: Não tenho certeza se isso se qualifica como dança, mas na
secundária fui uma "Garota Pom-Pom", o que significava que
fazíamos coreografias de dança nos intervalos dos jogos de
futebol e de basquetebol. Então, olhando para trás, essa foi minha
primeira experiência com dança. Foi só muito mais tarde na vida
(aos 17 anos), após minha lesão na espinal medula, que considerei
fazer uma audição para um Companhia de Dança com habilidades
mistas. Já tinha visto a Companhia de Dança Karen Peterson and
Dancers a apresentar-se e fiquei muito emocionada com o
desempenho da companhia, mas nunca me imaginei fazer parte
como dançarina de mesma.
JS: Quais foram seus sentimentos depois de perceber que não
seria mais capaz de andar?  
SB: Honestamente, primeiro tive sentimentos de negação.
Realmente acreditava que poderia recuperar e estar de pé
novamente, mas não estava realmente ciente da seriedade do meu
diagnóstico. Tive muitos sentimentos confusos, não tinha certeza
de como poderia viver minha vida de forma independente e
completa como uma mulher que não conseguia andar. Acho que é
justo dizer que passei por um período de tristeza, sentindo-me
privada das minhas capacidades físicas.
JS: O que é o KPD e o que significa para si? 
SB: Karen Peterson and Dancers, KPD, é uma companhia de dança
com habilidades mistas em Miami (Estados Unidos). A companhia
comemora seus 30 anos este ano. Vi um espectáculo da
companhia no início dos anos 90. Foi emocionante ver pessoas
com maiores níveis de deficiência do que eu, a dançar num palco
para uma platéia. Achei muito original e profundo, apesar de
pensar que nunca poderia fazer algo assim. Cerca de 15 anos
depois, vi a companhia apresentar-se novamente. Deixei as minhas
informações de contato, com a intenção de fazer uma doação
para a companhia. 
Algumas semanas depois, recebi um email anunciando audições.
Sem pensar duas vezes, respondi e apareci para a audição. Para
minha surpresa, fui convidada a formar parte da companhia
imediatamente após a audição!

JS: Quais coreógrafos e professores que marcaram sua
carreira profissional? Por quê?  
SB: Karen Peterson definitivamente teve uma grande influência na
minha carreira como dançarina. Nunca fui treinada de uma
maneira habitual como dançarina. Toda a minha vida fui
profissional de música; Formei-me em piano na faculdade, toquei
viola com muitas orquestras e cantei em muitos coros. Portanto,
consigo perceber o valor da formação clássica. Trabalho com
Karen há 15 anos e é por isso que ela tem sido a maior influência
na minha carreira. Tive a oportunidade de trabalhar com outros
coreógrafos através de ateliês de dança como DanceAble na
Flórida, com a Axis Dance Company de Califórnia e com Candoco
em Londres. Também tive o prazer de trabalhar e aprender com
Juan Maria Seller quando esteve aqui em Miami há alguns anos
atrás. No ano passado, foi dada uma oportunidade a outro
membro do KPD, Oscar Trujillo, que coreografou uma peça para o
30º aniversário. Trabalhar com Oscar aprofundou ainda mais minha
experiência como dançarina. Cada coreógrafo com quem 
trabalho tem aumentado minha confiança para crescer e explorar
como me expressar como dançarina.
Js: Que experiência oferecem as aulas on-line com Juan Maria
Seller?  
Devo admitir que a experiência on-line é nova para mim, como
imagino que terá sido para muitos neste momento da pandemia e
tem sido um desafio para mim. Realmente sinto falta de estar em
um estúdio de dança e trabalhar com outros dançarinos. No
entanto, graças à capacidade de ter aulas on-line, realmente
tenho gostado poder me reconectar com o Juan. Juan sempre dá
um ótimo feedback, o que me ajuda a me tornar uma melhor
dançarina e artista. Aprecio sua abordagem para aprofundar a
experiência emocional e a expressão da coreografia.
JS: O que nos dizer sobre sua participação no espetáculo de 
dança do Conservatório, Registo de um diário, em que irá
participar?
Desfruto sempre de todas as oportunidades que tenho para me
apresentar ao público. Fazer parte de um Espetáculo de Dança do
Conservatório desde minha casa em Miami, é uma honra!
JS: Qual é o seu próximo projeto em que irá estar envolvida?
Continuo a trabalhar com o KPD e entretanto preparamo-nos para
apresentar uma performance virtual neste verão. Também fico
muito feliz em dizer que continuarei a fazer parte de um outro
projeto com Juan Maria Seller com sua Companhia Seller Danza.

Entrevista a Shawn Buller,
Aluna da Classe Internacional
de Dança Contemporânea

Apesar de ser portadora de deficiência física e de estar em cadeiras
de rodas, Shawn Buller continua a perseguir o sonho da dança
inclusiva, integrando a Companhia de Dança Karen Peterson and
Dancers em Miami e o Conservatório de Música de Santarém.
 

Shawn Buler é formada em Educação Musical pela William Jewell

College em Liberty, Missouri e possui mestrado em Musicoterapia

pela Universidade de Miami. Praticou Musicoterapia em Kansas City,

Missouri e Miami, Flórida por mais de 30 anos.

Em 1985, contraiu uma doença inflamatória aguda da espinal medula,

a mielite transversa aguda, o que resultou numa lesão medular  grave.

Enquanto trabalhava em período integral em Miami, fez uma audição

para uma companhia de dança inclusiva, com habilidades mistas e

ingressou na Karen Peterson and Dancers em 2005. 

É membro da companhia há 15 anos atuando em Miami, em todo o

estado da Flórida, Nova York como bem como internacionalmente em

Montenegro, Belgrado, Portugal e Londres.

Shawn Buller e o Professor Juan Seller, durante uma performance



Decorreram nos dias 6, 7, 8 e 9 as Provas de Aptidão para

o ingresso no 1º grau do ensino Articulado da Música no

CMS. Pela primeira vez, devido ao contexto de Covid 19,

as provas foram realizadas à distância, via Plataforma

Teams. 

Inscreveram-se 60 alunos, os quais se apresentaram

perante um júri composto pelos professores de Formação

Musical do Conservatório: Dominique Ventura, José

Rodrigues e Nuno Pinheiro.

Deste processo resultou uma lista única em que os alunos

foram organizados de acordo com a classificação obtida,

a qual foi enviada aos três agrupamentos da cidade de

Santarém. O Conservatório aguarda agora que as listas

finais de colocação dos alunos sejam enviadas pelos

agrupamentos, para posteriormente se proceder à

atribuição dos instrumentos, de acordo com as vagas

existentes. 

No próximo dia 24 do corrente mês de julho O

Conservatório irá apresentar um webinar sobre

o tema "Como ser músico durante e no pós

Apocalipse. A criação, a prática e o papel

desempenhado pela tecnologia durante e

depois do COVID - 19". 

O evento online será conduzido pelo Maestro

norte americano, Darrell Brown e moderado

pelo professor do CMS, José Rodrigues,

organizador do projeto.

Não perca a oportunidade de assistir a este

evento online inscrevendo-se no site do

Conservatório, ou pelo link

https://forms.gle/G3TgvfT3zbbWnJy56

 

Dr. Darrell Brown é professor do Departamento de Artes Visuais e
Performativas da Carroll University em Waukesha, Wisconsin (EUA), onde
dirige a Banda Sinfónica, a Orquestra de Câmara e o Jazz Ensemble,
além de ensinar cursos de regência e  educação musical. É também
maestro principal da New Berlin Community Band (Wisconsin), da
Orquestra Juvenil de Sopros de Wisconsin e diretor assistente da 1st
Brigade Band (uma banda que toca instrumentos e músicas da época
original da Guerra Civil do Estados Unidos). Anteriormente, Darrell
Brown ensinou na Universidade Brigham Young-Idaho em Rexburg
(Idaho) e no Del Mar College em Corpus Christi (Texas). Foi igualmente
maestro principal da Orquestra do Tabernáculo de Rexburg, da
Sinfónica da Juventude de Idaho Falls, da Banda Municipal de Corpus
Christi e ainda assistente de direção da Orquestra Sinfónica Juvenil de
Utah Valley. 
Durante a sua carreira foi professor de música nas Escolas Camelot em
Kwekwe (Zimbábue) e nos institutos de Las Vegas (Nevada) e Provo
(Utah). Como estudante de G. Thomas Leslie, Darrell Brown obteve o
seu doutoramento na Universidade de Nevada, Las Vegas, tirou o
mestrado em regência e o seu diploma em educação musical pela
Universidade Brigham Young, em Provo, Utah. 
Como compositor, Darrell Brown escreve música para uma ampla gama
de formações em conferências e congressos da Associação Nacional
de Bandas Universitárias de Estados Unidos e da Associação das
Bandas do Estado de Iowa, sendo a sua editora de música a Murphy
Music Press. 
É ainda membro de várias associações de diretores e membro do
conselho de WASBE (a mais importante associação internacional
bandística). A sua área de investigação e pontos de interesse incluem
música para sopros de Alejandro García Caturla, Silvestre Revueltas e
outros compositores da Associação Pan-Americana de Compositores,
bem como música composta para banda em toda a América Latina.
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CMS apresenta Webinar
pelo Maestro Darrell
Brown

Maestro Darrell Brown 
Sinopse Biográfica



No próximo ano letivo 2020-2021,
o Conservatório de Música de
Santarém irá iniciar a sua atividade
com uma mais vasta oferta
formativa aos seus alunos.
Para além do ensino dos
instrumentos já existentes
(Acordeão, Bateria, Canto,
Clarinete, Flauta Transversal,
Guitarra Portuguesa, Oboé, Órgão,
Percussão, Piano, Saxofone,
Trompete, Trombone, Viola
Dedilhada, Violino, Violoncelo,
Baixo/Guitarra Elétrica (Curso
Livre) ) irão também ser lecionados:
Contrabaixo, Fagote, Trompa, Tuba
e Viola d´Arco. 
Conheça os docentes dos novos
instrumentos na próxima edição de
setembro da Newsletter do
Conservatório.

 

C M S  a l a r g a
o f e r t a  f o r m a t i v a
a  n o v o s
i n s t r u m e n t o s  n o
p r ó x i m o  a n o
l e t i v o

OFERTA
FORMATIVA DO 
MÊS DE  JULHO

Prof. João Barreiro


