EMES
A EMES (Escola de Música Experimental SAXGUI) deu início as atividades
filantrópicas em 03/01/1999 às 10: horas, na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Casa
Amarela, tendo como idealizador, diretor e professor; Israel Oliveira.
A cada ano, a EMES estará iniciando novas turmas no curso de Iniciação
Musical. O curso é grátis, porém, os alunos contribuem com R$ 3,00 (três reais)
mensais para confecção de materiais didáticos. Tem como matéria: Teoria, Solfejo e
Prática de Instrumento (Flauta Doce, Violão, Teclado e Canto). O curso tem a duração
de 1 ano, tendo aula sempre aos domingos às 10: horas.
O curso é dividido em três partes: Teoria, Solfejo e Prática de Instrumento. Os
instrumentos ensinados são: violão, teclado, flauta doce e canto. Como qualquer outra
escola, precisamos de materiais didáticos. por isso, pedimos a compreensão e
colaboração de todos em R$ 3,00 (três reais), por mês, para a confecção de apostilas,
festa de confraternização, (no restaurante) entre outros. Materiais estes que serão dados
aos alunos e usados pelos mesmos no decorrer do curso.
SOBRE OS OBJETIVOS
Evangelizar
Alfabetizar musicalmente num período máximo de um ano.
SOBRE O DIRETOR E PROFESSOR:
Israel Oliveira – Casado – Nascido em 13/outubro/1970 – Músico – OMB (Ordem dos
Músicos do Brasil) 5998 – Arranjador, Compositor, Trombonista –
exercendo a função na Banda Sinfônica do Recife.
Cursos Relacionados:
Música – Centro Profissionalizante de Criatividade Musical
do Recife e no Conservatório Pernambucano.
Harmonia – Conservatório Pernambucano – Maestro Duda.
Improvisação – Nilton Rangel e Édson Rodrigues.
Regência – Centro de Música de Olinda – CEMO – François Carrie
SOBRE O APOIO DA IGREJA
Tendo como um dos objetivos a evangelização, a EMES necessita que a igreja
forneça estudos bíblicos que serão feitos sempre antes de cada aula de música.
É necessário também o apoio da igreja no sentido de propaganda sobre o curso,
através de faixas ou cartazes, bem como a divulgação na própria igreja.
A EMES por ser itinerante (que percorre itinerários) necessita também de um
espaço para as aulas de música e de estudos bíblicos, para tanto, pede que seja
liberada a nave da igreja ou outra sala, dependendo do número de alunos
matriculados.
Atenciosamente.

ISRAEL OLIVEIRA

