Assunto: Informações MasterClass Back to School - 2018
Sejam bem-vindos!!
Uma vez que a MASTERCLASS não tem transporte coletivo, os horários de entrada
serão efetuados através dos E.E. nos dias calendarizados.
Entrada – dia 4/Setembro – Entre 17h30 e 20h: Jantam na Academia nesse dia.
Saída – dia 8/Setembro - depois da audição final, aberta a todos, no final do último dia
do curso (entre as 18h e 20h) – já não jantam nesse dia.
Todos os alunos deverão levar:
1) O seu instrumento musical e respetiva estante. (o aluno ficará responsável pela sua
estante do início ao fim do curso);
2) No caso dos guitarristas precisam de levar o PEDAL de APOIO;
3) Produtos de higiene pessoal (pasta e escova dos dentes, toalhas, shampoo, gel
duche, chinelos, etc);
4) Saco cama (um cobertor, caso esteja mais frio nessa semana) e almofada;
5) Repelente para as melgas (caso esteja muito calor e achem necessário);
6) Se entenderem, algum dinheiro para gastos diversos (facultativo): matraquilhos,
gelados, etc;
7) Deverão levar, se assim entenderem, equipamento desportivo para alguma
actividade que se possa desenvolver.
Será necessária autorização dos E.E., caso assim o entendam, para o seus
educandos não sejam filmados e integrados nas reportagens dos meios
de comunicação que venham a visitar a MasterClass (devem para isso mencionar via
mail que não autorizam).
A fatura/recibo do curso é emitida após pagamento da totalidade do curso e enviada
via digital para o endereço electrónico que consta da inscrição.
Os Encarregados de Educação poderão visitar as Masterclass assim que o
entenderem, num horário que não coincida com os períodos de atividades artísticas
desenvolvidas.
Contactos dos responsáveis:
Francisco Santiago – 962855968
Nuno de Sá – 965138628
franciscosantiago@lfo.pt
nunomsa@lfo.pt
NOTA – o contacto com os monitores só deve ser efectuado, caso não consigam
contactar com o educando ou caso haja alguma dúvida ou problema a resolver. No
caso dos menores de 10 anos ou dos alunos que não têm telemóvel, no dia de
chegada devem combinar com os monitores o melhor horário para contactarem com
os educandos. Brevemente disponibilizamos contacto dos mesmos.
Normalmente, os monitores, estão em tarefas de logística ou de animação na
Academia e poderão não estar disponíveis.

Dados |
Local | Quinta Lisbon Film Orchestra (Valada do Ribatejo)
Mapa | (em anexo)
A entrada da Quinta é feita à saída Norte da aldeia de Valada na estrada para
Cartaxo/Santarém/Porto.

Googlemaps Trajecto Lisboa/Valada
https://goo.gl/maps/fpwJvarg54T2
Trajecto Porto/Valada
https://goo.gl/maps/VAfKyt3YoyE2
Coordenadas GPS
39.083586, -8.758124

