VENHA CANTAR COM O CORO DO CAP

Coordenador: MARTHA COSTA GUTERRES PAZ
Vamos trabalhar com os participantes da oficina, o aquecimento corporal
e vocal: em seguida, trabalharemos uma peça musical de fácil
assimilação por todos: tanto para aqueles que já possuem conhecimento
musical, quanto para os que nunca estudaram música. Os integrantes do
Coro do CAp estarão presentes, para dar todo o apoio aos participantes
que precisarem. O nosso objetivo é mostrar a todos que se inscreverem,
que é possível cantar: não importa se você é jovem, idoso, já canta ou
nunca cantou na vida. E a melhor forma de praticar esta tão saudável e
prazerosa atividade, é pela coletividade! Juntos, conseguimos aprender
mais rapidamente e encontramos o incentivo e o suporte necessário para
irmos em frente. A seguir, um relato sobre as atividades do Coro do CAp
e o reforço de nosso objetivo.
O Coro do CAp encontra-se toda
quarta-feira, das 12:30 às 14:00. Os ensaios iniciam com o aquecimento
corporal, seguido de aquecimento vocal. Em seguida, são trabalhadas as
canções. O repertório abrange músicas populares, com arranjos para
coro, e peças eruditas. São trabalhadas diversas línguas, tais como:
francês, espanhol, inglês e português. Os integrantes vêm de diversos
segmentos da UFRGS e da comunidade de entorno: bolsistas, alunos,
funcionários e professores do CAp, alunos e funcionários de outras
unidades da UFRGS e comunidade externa. O objetivo do nosso trabalho
é socializar através da musicalização, por isso o grau de conhecimento
musical dos integrantes é irrelevante: e, para a nossa surpresa, todos os
integrantes (os conhecedores e não conhecedores de teoria musical)
trabalham muito bem juntos, ajudando-se mutuamente. O Coro
apresenta-se com bastante frequência, em eventos do CAp e fora dele:
incentivando sempre o fazer artístico e a integração social. Por fim,
destacamos novamente que esperamos que a nossa oficina incentive o
fazer musical de todas as pessoas e idades, independente de prévios
conhecimentos musicais: assim como mostrar às autoridades da
universidade e à própria PROREXT como é importante apoiar este tipo de
trabalho, que leva as pessoas à comunidade acadêmica e valoriza
também quem está dentro.

