O Curso Avanzado de Especialización Orquestral basea o seu
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PROFESORES TITORES

James Dahlgren, violín
Concertino da Real Filharmonía de Galicia, estudou con Zaven Melikian no
Conservatorio de San Francisco. Despois de traballar durante cinco anos coa
Orquestra da Ópera de San Francisco, aceptou o posto de concertino coa Orquestra
Metropolitana de Lisboa e, máis tarde, o de concertino asociado coa Orquesta Ciudad
de Granada. Tras chegar a Europa, traballou tamén como concertino convidado da
London Philharmonic Orchestra, a Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Ulster
Orchestra e a New Zealand Symphony Orchestra, entre outras. Actualmente é
profesor convidado das orquestras JONDE, JONC, Musikene e BIOS. Premiado no
concurso internacional María Canals en Barcelona, mantén unha axenda moi activa,
actuando como solista e tamén en formacións de música de cámara.

Adriana Winkler, violín
Realizou os seus estudos na Academia de Música de Bucarest, onde tamén foi
profesora. Foi integrante da Orquestra Filharmónica de Bucarest e deu concertos
como solista coa Orquestra da Radio de Bucarest. En 1990 foi Premio Nacional
e gañou o Premio Internacional Tibor Varga en Sion (Suíza). Ocupa o posto de
axuda de concertino na Real Filharmonía de Galicia.

Grigori Nedobora, violín
Aos once anos deu o seu primeiro concerto como solista e aos catorce interpretou
o Concerto de Sibelius coa Orquestra Filharmónica da súa cidade natal, Kharkov
(Ucraína). Proseguiu a súa formación con Maya Glezarova no Colexio Musical
adxunto ao Conservatorio Tchaikovski de Moscova e ampliou os seus estudos na
Academia Gnesin, onde foi alumno de violín de Vladimir Spivakov e de música de
cámara de Valentin Berlinski, do famoso Cuarteto Borodín. Traballou cos Virtuosos
de Moscova, baixo a dirección de Vladimir Spivakov, cos que realizou numerosos
concertos en máis de vinte países de Europa, América e África. Tamén foi un dos
integrantes do conxunto de cámara “Solistas Classic” e formou o dúo “Moz-Art” co
seu colega Lev Tchistiakov. Desde a formación da Real Filharmonía de Galicia é o
principal de segundos violíns desta orquestra.
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Nikolai Velikov, violín
Comezou os seus estudos musicais á idade de seis anos na Escola de música da súa
cidade natal, Sliven. Máis tarde, ingresa no Instituto Nacional de Música Lubomir
Pipkov en Sofía, completando posteriormente a súa formación no Conservatorio
Superior Pancho Vladiguerov, cos profesores de violín Valentin Choparinov e
Alexander Ilchev. Obtén o título superior coas máximas cualificacións en violín
e música de cámara, para a continuación seguir estudando co profesor Stefano
Pagliani na Academia Santa Chiara (Italia).
Foi premiado en tres ocasións no Concurso Nacional de Novos Intérpretes de
Bulgaria. Comeza a súa carreira profesional na Orquestra de Cámara de Sofía no
posto de axuda de concertino, actuando ademais de no seu país en Alemaña,
Holanda, Francia… Actuou como solista en varias orquestras europeas. No ano
1996 obtén a praza de coprincipal de segundos violíns na Real Filharmonía de
Galicia, onde segue a traballar na actualidade.

Anca Smeu, violín
Cursou os seus estudos de violín no Conservatorio de Música Ciprian Porumbescu
de Bucarest. En 1983 gaña o Concurso Citta di Stressa (Italia) e o terceiro premio no
Concurso Jaroslaw Kocian da República Checa. Traballou na Orquestra Filharmónica
de Brasov de Romanía e ocupou o posto de concertino na Orquestra La Neuville
de Suíza, na Orquestra de Radio Bucarest e na Nova Orquestra de Sofía (Bulgaria).
Realizou gravacións e concertos en Romanía, Italia, Austria, Alemaña, Francia e
España. En 1995 foi Premio Especial do Concurso de Cuartetos de Cordas Mozart en
Salzburgo (Austria). Foi profesora de violín da Escola Superior de Música de Brasov
(Romanía) e profesora de música de cámara no Conservatorio de Música da mesma
cidade. Na actualidade é membro da Real Filharmonía de Galicia.

Ildikó Oltai, violín
Naceu en Budapest e realizou os seus estudos superiores na Academia de Música
Ferenc Liszt da súa cidade natal; graduouse no ano 1995 como Profesora de Teoría
da Música e Directora de Coro e no ano 1996 obtivo o Título Superior de Violinista e
Profesora de Violín. Está en posesión de estudos doutros instrumentos secundarios
como o piano e a viola. Traballou na Orquestra de Cámara de Ferenc Liszt de Budapest
como axudante de concertino, no cuarteto de corda Laszló Lajtha, na Orquestra
Sinfónica Ferenc Liszt de Budapest como concertino, na Orquestra Sinfónica Ernö
Dohnányi como concertista e en distintas ocasións como solista. Coas diferentes
agrupacións musicais realizou xiras por Alemaña, Francia, España, Austria, República
Checa e Italia. Ademais, co cuarteto de corda Laszló Lajtha fixo varias gravacións coa
compañía Naxos. Desde 1996 é membro da Real Filharmonía de Galicia. Actuou como
solista coa RFG baixo a dirección de Paul Daniel en 2008 e interpretou o Concerto para
violín nº 2 de Béla Bartók con Antoni Ros Marbà en 2010.
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Tilmann Kircher, viola
Naceu en Dortmund e recibiu a súa primeira clase de violín aos cinco anos co
mestre D. Stanzeleit, concertino da Orquestra Filharmónica de Dortmund.
Estudou viola na Escola Superior Robert-Schumann-Hochschule de Düsseldorf co
mestre J. Kussmaul. Foi gañador do concurso nacional alemán Jugend Musiziert
e do estadounidense da World Youth Symphony Orchestra como solista. Foi viola
coprincipal na Orquestra do Estado de Frankfurt na temporada 1995/1996 e logo
viola principal na Orquestra Filharmónica de Copenhague ata 1997. De 1997 ata
1999 ocupou o posto de solista de viola na Staatskapelle de Weimar. Desde xullo
de 1999 é viola principal da Real Filharmonía de Galicia.

Natalia Madison, viola
Naceu en Ekaterimburgo en 1971. En 1988 graduouse na Escola Especial de Música
e en 1993 obtivo o título superior con honras no Conservatorio Estatal dos Urais
en Ekaterimburgo. Desde 1990 ata 1995 traballou na Orquestra Filharmónica
dos Urais, na sección de violas. En 1994 foi membro da Nova Orquestra Gustav
Mahler baixo a dirección de Claudio Abbado. Desde 1995 ata 1996 formou parte
da Orquestra de Moscova, baixo a dirección de R. Freisitzer, como coprincipal da
sección de violas e, entre 1996 e 1998, foi integrante da Orquestra de Cámara
de Moscova Kremlin, dirixida por M. Rajlevsky. Desde 1998 ata 1999 traballou na
Orquestra Sinfónica de Galicia e desde 1999 ata a actualidade é coprincipal da
sección de violas da Real Filharmonía de Galicia.
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Plamen Velev, violoncello
Titulado no Conservatorio Superior de Sofía, realizou cursos de perfeccionamento
con Laszlo Mezzö, János Starker e Lluis Claret. Traballou na Orquestra Nacional de
Bulgaria, o Cuarteto de Corda da RTV Búlgara, a Orquestra da RTV de Bélxica, a
Orquesta Sinfónica de Tenerife e o Conservatorio Superior de Santa Cruz de Tenerife.
Foi profesor na Internacionale Bachakademie, a JONC, nos Cursos de Verán de
Palma e en seminarios. Desenvolveu o seu labor como solista baixo a dirección
de H. Rilling e M. Zumalave, C. Bolsi ou Cr. Hogwood. É membro do Cuarteto de
Cordas da Real Filharmonía de Galicia Trío de Compostela, do Dúo Bagatela e
director e fundador da Camerata Quiodi. Na actualidade é violoncello principal da
Real Filharmonía de Galicia.

Barbara Switalska, violoncello
Naceu en Wroclaw e comeza a estudar violoncello á idade de seis anos cos
profesores Stanislaw Malek e Feliks Tatarczyk. Entre 1991 e 1995 estuda
na Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid, onde foi galardoada
coa mención de honra nos cursos 1992/93 e 1993/94, sendo alumna de Iván
Monighhetti. Participou nas clases maxistrais de Natalia Gutman e Franz
Hemerson. Gañou o concurso nacional de violoncello do seu país en 1989, e
nese ano e en 1990 o primeiro premio do Concurso Nacional de Cámara. En 1992
obtén o segundo premio no certame Nicanor Zabaleta en San Sebastián. En 1994
a Escola de Música de Wroclaw outórgalle un premio especial como alumna máis
destacada da devandita institución. En España actuou no Auditorio Nacional da
Música, no Teatro Afundación, na Fundación Juan March, no Museo do Prado...
Na actualidade é violoncellista coprincipal da Real Filharmonía de Galicia.
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Carlos Méndez, contrabaixo
Comeza os seus estudos coa frauta, obtendo o Primeiro Premio de Honra da súa
cidade natal, San Sebastián. Posteriormente perfecciónase en contrabaixo con J. M.
Rollez, E. Kawahara, T. Martin, M. Sagat, F. Sala, T. García e L. Streicher, formándose
con estes dous últimos na Escuela Superior de Música Reina Sofía. Con frecuencia
ofrece recitais para contrabaixo só e con piano, sendo así mesmo impulsor da
música contemporánea para o seu instrumento. Prepara habitualmente seccións
de novas orquestras como JONDE, JONC, OJEX, ademais de impartir cursos e clases
maxistrais por toda a península. Pertence ao Corpo Nacional de Profesores de
Música e Artes Escénicas e deseña o Festival de Contrabaixo Ludwig Streicher da
EAEM. É contrabaixo principal da Real Filharmonía de Galicia.

Laurent Blaiteau, frauta
Naceu na cidade francesa de Angers en 1971. Estudou con Jean-Claude Gérard
no Conservatorio Superior de Música de Stuttgart e posteriormente con Maxence
Larrieu no Conservatorio Superior de Música de Xenebra. Participou en numerosas
clases maxistrais con Alain Marion, Aurèle Nicolet ou Patrick Gallois, entre
outros. Actuou con orquestras como a Filharmónica de Montecarlo, Stuttgart
Kammerorchester, Schleswig-Holstein Music Festival Orchester, Bachcollegium…
Participou en concertos de música de cámara xunto a recoñecidos profesionais
como Radovan Vlatkovic, Sergio Azzolini, Jean-Claude Gérard, Ulf Rodenhauser ou
Ingo Goritziki. Así mesmo, actuou como solista baixo as batutas de Jesús López
Cobos, Helmuth Rilling, Frans Brüggen, Álvaro Albiach, Maximino Zumalave e
Antoni Ros Marbà, entre outros. Desde a súa creación é o frautista principal da
Real Filharmonía de Galicia.

10
Christina Dominik, óboe
Nace en Hamburgo e realiza os seus estudos de óboe en Alemaña, Chile e Israel.
Durante tres anos consecutivos gañou o Concurso Nacional Jugend Musiziert en
Alemaña como solista de óboe e música de cámara. Foi membro da Nova Orquestra
Nacional de Alemaña, solista da Orquestra de Cámara de Essen, da Filharmonía de
Hamburgo, da de Israel e da Orquesta Sinfónica de Chile. Na actualidade é solista
de óboe da Real Filharmonía de Galicia.

Beatriz López Ramírez, clarinete
Formouse na Universidade Mozarteum de Salzburgo con Alois Brandhofer (ex-solista
da Berliner Philharmoniker) e Cordelia Höfer-Teusch en música de cámara. Alumna
de J. V. Herrera, recibiu ademais valiosos consellos de A. Prinz, A. Marriner, R. Wieser,
K. Thunemann, R. Vlatkovic, J. Zoon, H. Schellenberger, entre outros. Gañadora de
diversos concursos na especialidade de clarinete e música de cámara en España, Italia
e Austria, funda no ano 2004 o Pamina Trío, co que realiza diversas xiras por Europa
e Xapón e en 2006 publica o seu primeiro disco co selo La má de Guido. Colabora
ademais con orquestras como Mozarteum Orchester Salzburg, Orquestra de Valencia,
Orquestra da RTVE, Oviedo Filharmonía ou Sinfónica de Galicia; baixo a batuta de
directores como Ivor Bolton, Mark Wigglesworth, Dennis Runnicles ou Hans Graf,
entre outros. Na actualidade é clarinete principal da Real Filharmonía de Galicia e
membro desde a súa formación do Airas Ensemble.

Manuel Veiga, fagot
Comezou os seus estudos na Coruña baixo a tutela de Guezim Malaj e Emilio Ubach.
A súa formación fagotística posterior débese á influencia de mestres como Juan
Carlos Otero, David Tomás Realp, Edurne Santos, Juan Pedro Fuentes, Vincenzo
Menghini, Steve Harriswangler, Francisco Alonso, Janos Meszaros, Juan Enrique
Sapiña, Luís Domínguez, Jesús Coello, Midori Kitagawa, Gabor Meszaros ou Marco
Caratto. Recibe desde mozo unha ampla formación orquestral e de cámara, na
que interveñen os músicos Carlos Casadó, Pere Anguera Camós, Vicente Alberola,
Andreas Sunden e o Quinteto Moraguès, entre moitos outros.
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Javier Simó, trompeta
Realiza os seus estudos no Conservatorio Superior de Valencia con Leopoldo Vidal,
obtendo o Premio Extraordinario de Fin de Carreira. Prosegue a súa formación de
perfeccionamento na Academia de Trompeta de Bremen (Alemaña) con Bo Nilsson,
Pierre Thibaud e Thomas Stevens; e en Malmö (Suecia) con Hakan Hardenberger.
Foi trompeta solista da Philharmonie des Schleswig-Holstein Musik Festival.
Colaborou, entre outras, coa Orquesta del Palau de les Arts de Valencia, baixo a
dirección de Lorin Maazel. Profesor en excedencia do Conservatorio Profesional de
Santiago de Compostela, foi profesor no Centro Superior de Música del País Vasco
“Musikene”. Desde 1996 é trompeta principal da Real Filharmonía de Galicia.

Jordi Ortega, trompa
Comeza os seus estudos musicais na súa localidade natal, na Sociedad Unión
Musical de Benimodo (Valencia), da man do profesor Juan A. Boronat. Continúa
a súa formación no Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de
Valencia e posteriormente estuda en Alemaña co profesor Eric Terwilliger, trompa
solista da Orquestra Sinfónica da Radio de Baviera. Foi convidado a colaborar en
diversas ocasións con varias das principais orquestras españolas.
É membro fundador do cuarteto de trompas Filhartrompía Quartet, co que
realizou concertos por Galicia, Comunidade Valenciana… e co que gravou o seu
primeiro disco, All4horn. Na actualidade ocupa o posto de trompa principal na
Real Filharmonía de Galicia.

José Vicente Faus, percusión
Realizou os seus estudos no Conservatorio Superior de Valencia e no
Conservatorio Superior de Zaragoza. Ampliou a súa formación con Miguel
Ángel Bernat, Robert Van Sice, Gabriel Bouchet, David Searcy, Peter Sadlo,
Edgar Guggesis, Nick Woud, Jan Pustjens e Rainer Seegers. Forma parte do dúo
saxo-percusión Coloqui, obtendo o diploma de honra no Torneo Internazionale
di Musica. Foi profesor especial de percusión no Conservatorio Profesional de
Música de La Rioja, en Logroño, onde tamén dirixiu o Grupo de Percusión.
Foi membro da Orquesta de Cámara Valenciana e solista de percusión da
Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana. Tocou como convidado nas
seguintes orquestras: Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza Grupo
Enigma, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Ciudad de
Oviedo y Orquesta Sinfónica de Castilla y León. É membro do Taller Atlántico
Contemporáneo (TAC). Na actualidade é timbal da Real Filharmonía de Galicia.

BASES DA
CONVOCATORIA
O Decreto 270/1997 do 18 de setembro, polo que se crea a Escola de Altos
Estudos Musicais de Galicia (DOG nº 91, do 3 de outubro de 1997), contempla,
para o cumprimento dos seus obxectivos, colaborar coas universidades para o
desenvolvemento de cursos de posgrao dentro do programa de curso de posgrao
daquelas, para o que deberarán subscribir o correspondente convenio de colaboración.
No convenio subscrito entre a Universidade de Santiago de Compostela e o
Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela para a vinculación da EAEM á USC
establécese que a USC recoñece como título propio os estudos de posgrao do Curso
Avanzado de Especialización Orquestral que conducen á obtención do Gran Diploma
de Especialización Orquestral para un total de 60 créditos ECTS (1.500 horas).
Con esta finalidade, o Consorcio de Santiago convoca probas para a admisión e
selección de alumnos para o Curso Avanzado de Especialización Orquestral da
promoción 2022-2023 e conforme coas seguintes bases.

BASES
1.

OBXECTO
En consonancia co Decreto 270/1997 do 18 de setembro, polo que se crea
a Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia -en diante EAEM-, convócanse
probas de acceso ao Curso Avanzado de Especialización Orquestral para cubrir
as 18 prazas que se indican a continuación nas diferentes especialidades:
Violín
6
Viola
2
Violoncello
2
Contrabaixo
1
Óboe
1
Frauta
1
Clarinete
1
Fagot
1
Trompa
1
Trompeta
1
Percusión
1

No suposto que non se cubran as especialidades na convocatoria ordinaria, realizarase
unha convocatoria extraordinaria, que terá lugar no mes de setembro, coa finalidade
de cubrir as especialidades vacantes.
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2.

BENEFICIARIOS
Instrumentistas das especialidades ofertadas en posesión de título superior.

3.

REQUISITOS
• Idade: poderán inscribirse aqueles candidatos nacidos a partir do 1/10/92.
•		Estar en posesión do título de Grao Superior ou certificación de estudos
que corresponda e que acredite a finalización dos estudos musicais ou
ben que se atope en trámites de finalización. Neste último caso, o alumno
deberá posuír a condición de titulado superior antes do 31 de decembro
de 2022.
• Os candidatos que fosen seleccionados para realizar o Curso Avanzado
de Especialización Orquestral que non foren nacionais dalgún país
membro da Unión Europea, deberán, para garantir a regularidade da súa
situación, estar en posesión dun visado de estancia para estudante, ou
ben ser titulares dunha autorización de residencia en España. O devandito
documento debe ser presentado alomenos 10 días hábles antes do
comezo do curso.
Así mesmo, os candidatos seleccionados pertencentes á Unión Europea,
deberán estar en posesión do Número de Identidade de Estranxeiro (NIE),
cunha antelación de, alomenos, 10 días hábiles antes do comezo do curso.
En caso de non entregar a documentación solicitada no prazo establecido,
anularase a matrícula correspondente.

4.

DURACIÓN DO CURSO
O programa terá unha duración total dun ano académico, desde o 1 de
outubro de 2022 ata o 30 de xuño de 2023, segundo o calendario que se
estableza por parte da Dirección da Escola.

5.

INSCRICIÓN
As solicitudes da presente convocatoria deberán presentarse ata o día 23 de
maio de 2022 a través da páxina web www.eaem.es.
As solicitudes irán acompañadas da seguinte documentación:
Documentación acreditativa:
• Fotocopia do título de Grao Superior ou certificación de estudos que
corresponda e que acredite a finalización dos estudos musicais ou ben que
se atope en trámites de finalización (neste suposto achegarase declaración
por escrito da súa situación).
• Currículo cunha extensión máxima de dous folios.
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Documentación para as probas:
• Achegarase un documento de texto, coa ligazón do vídeo en youtube, das
obras ou movementos requiridos nos contidos das probas. Só se visualizará
o vídeo no suposto de que a documentación acreditativa estea validada.
• Unicamente se enviará a parte de piano para o pianista acompañante da
obra de libre elección, no caso de que a tivese, para as especialidades de
violín e contrabaixo.
Só se solicitará a documentación debidamente compulsada aos candidatos
que fosen seleccionados.
Non poderán inscribirse os alumnos que realizasen estudos con anterioridade
noutras edicións do Curso Avanzado de Especialización Orquestral.
6.

PROBAS
Preselección
Realizarase unha selección previa onde se valorarán as calidades
interpretativas dos aspirantes a través do visionado do vídeo.
A selección dos candidatos a través dos visionados terá carácter inapelable.
Unha vez transcorrido o prazo de 5 días hábiles para a entrega da documentación
esixida, publicarase unha lista na páxina web cos preseleccionados que
realizarán a proba final, así como as datas e horario das mesmas.
Proba final
Realizarase unha audición onde o candidato deberá mostrar as súas
habilidades técnico-interpretativas para as súas prácticas coa Real Filharmonía
de Galicia dentro do programa de estudos do Curso.
Datas da proba final
Está previsto que as probas teñan lugar en xullo de 2022, na sede da Escola de
Altos Estudos Musicais (Finca Vista Alegre. Rúa das Salvadas, s/n. Santiago).
O calendario das probas de acceso será publicado na web da EAEM
www.eaem.es coa debida antelación.
Os aspirantes deberán estar presentes no lugar da proba media hora antes do
inicio da mesma co seu DNI , NIF ou outros documentos identificativos (carné
de conducir, pasaporte, autorización ou tarxeta de residencia…).
A Escola disporá de pianistas acompañantes para quen así o solicite no
boletín de inscrición.

7.

CONTIDOS DAS PROBAS
Os aspirantes poderán coñecer o contido das probas da preseleccIón e da
proba final no anexo das presentes bases e tamén na páxina web da Escola
(www.eaem.es).
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8.

TRIBUNAIS
Composición dos tribunais da proba final:
• Membros singulares: o director titular, o director asociado e o xefe de
estudos, que fará as veces de secretario.
• Vento: dous profesores de vento madeira en cada unha das especialidades
de vento madeira e dous profesores de vento metal en cada unha das
especialidades de vento metal.
• Corda: os profesores de cada especialidade.
• Percusión: o profesor da especialidade.
A selección dos candidatos por parte do tribunal será inapelable.
A composición dos tribunais darase a coñecer no momento de publicárense
as listas de aspirantes admitidos. Cada tribunal quedará validamente
constituído coa asistencia de como mínimo a metade máis un dos seus
membros e a asistencia do secretario.
Cualificación da proba final:
Os membros do tribunal puntuarán a cada aspirante de 0 a 10, e a suma total
será dividida polo número dos mesmos, sendo o resultado final a puntuación
definitiva.
En caso de empate entre dous ou máis candidatos, o tribunal poderá solicitar aos
candidatos a interpretación de fragmentos a primeira vista e/ou unha entrevista.
A selección dos candidatos terá carácter inapelable.
Aqueles que, reunindo os requisitos para formar parte do alumnado da
Escola non consigan a puntuación necesaria para seren alumnos activos,
pasarán a integrar unha lista de espera, que terá un período de validez do
ano académico obxecto da convocatoria.

9.

MATRÍCULA
Dereitos de matrícula:
A condición de alumno do Curso Avanzado de Especialización Orquestral
implica a realización do pago dos custos da matrícula por un importe de 704
euros, que inclúe seguro de accidentes obrigatorio.
Os alumnos da EAEM serán considerados alumnos da USC aos efectos de
poder acceder en igualdade de condicións cos demais alumnos da USC aos
servizos dispoñibles que a Institución presta, singularmente aos académicos,
os informáticos, os culturais, os deportivos, os de apoio económico e outros
que poidan xurdir durante a vixencia do convenio en réxime de reciprocidade
que as partes acorden. Aos efectos de facilitar a acreditación do alumnado,
habilitarase un documento identificativo como alumnos da USC que lles
permita acceder a estes servizos, así como aos ofertados pola EAEM.
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Formalización da matrícula:
Unha vez rematadas as probas e publicados os resultados destas, os candidatos
seleccionados poderán formalizar a matrícula do curso durante un primeiro prazo
no mes de xullo de 2022, abonando os dereitos correspondentes que figuran
na convocatoria. No caso de que, unha vez finalizado o primeiro prazo, non se
cubrisen a totalidade das prazas ofertadas ou se producise algunha baixa, farase
pública a relación de candidatos en lista de espera. Neste caso os candidatos
poderán formalizar a súa matrícula durante o mes de setembro de 2022.
10. PROGRAMA DE BOLSAS
Todos os alumnos disporán dunha bolsa por unha cantidade de 300 euros ao
mes, de outubro de 2022 a xuño de 2023, ámbolos dous incluídos. Os alumnos,
como membros de pleno dereito da USC, terán posibilidade de aloxamento na
Residencia Universitaria do Burgo das Nacións (a 180 metros da Escola).
11. PLAN DE ESTUDOS
Os alumnos seleccionados como activos terán dereito a recibir clases
individuais, clases de música de cámara, de práctica orquestral, clases
teóricas, maxistrais e cursos a cargo do profesorado estable ou convidado da
Escola. O Plan de Estudos pódese descargar na web www.eaem.es.
12. DEREITOS E OBRIGAS DO ALUMNADO
A aceptación da praza supón o beneficio dos seguintes dereitos e o
cumprimento dos seguintes deberes:
Dereitos:
• A recibir clases individuais de práctica orquestral, de cámara e clases
teórico-prácticas cuxa periodicidade e horarios se establecen ao principio
do curso.
• A ter asegurados os seus instrumentos durante o período académico.
Deberes:
• Asistir ás clases e aos ensaios individuais e colectivos que figuren nos
plans de estudos, cumprindo o horario e calendario fixados pola Dirección
da Escola.
• Formar parte das agrupacións que na Escola lle asigne.
• Participar no programa de actuacións públicas estipulado, renunciando
a calquera contraprestación económica, dereitos de gravación e
retransmisión de son ou imaxe dos actos e actividades da Escola, mesmo
para a súa comercialización. A Dirección da Escola seleccionará aos
alumnos que considere oportunos para o desenvolvemento do programa
de actuacións públicas.

18
• Comportarse coa disciplina e corrección debidas.
• A aceptación de todos os demais deberes que figuran no Regulamento de
Réxime Interno (RRI) da Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia.
13. REQUISITOS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO
• Ter abonado o importe das taxas correspondentes para a expedición
deste.
• Ter superado con éxito os requisitos académicos requiridos.
• Asistir a un mínimo do 80% en cada unha das materias que conforman o
plan de estudos.
14. INCUMPRIMENTOS
•		O incumprimento dos deberes reflectidos no RRI ou a non superación dos
créditos establecidos poderá supor a anulación total ou parcial da bolsa
mensual do alumno.
• A renuncia por parte do interesado ou a suspensión definitiva da condición
de alumno poderá supor a devolución da bolsa percibida desde o 1 de
outubro de 2022.
• Aqueles alumnos que se matricularon en trámite de finalización dos seus
estudos para a obtención do título requirido e non o obteñan na data
establecida nas bases da presente convocatoria, deberán devolver a bolsa
percibida desde o 1 de outubro de 2022.
15. PERDA DA CONDICIÓN DE ALUMNO
Será causa de suspensión definitiva da condición de alumno, segundo os casos:
• A renuncia por parte do interesado.
• O incumprimento dos deberes anteriormente establecidos e reflectidos
no Regulamento de Réxime Interno da EAEM.
• O incumprimento dos requisitos establecidos na base 3 da presente
convocatoria.
A resolución de perda de condición de alumno será adoptada pola Comisión
Técnica da EAEM.

CONTIDO
DAS PROBAS
DE ACCESO

FRAUTA
1. VÍDEO
Calquera das seguintes obras:
• Sonata Appassionata para frauta sola de Sigfrid Karg-Elert
• Piéce para frauta sola de Jacques Ibert
• Image para frauta sola de Eugéne Bozza
2.

PROBAS PRESENCIAIS
• Concerto en Sol MaIor KV 313 de W. A. Mozart. Primeiro e segundo
movementos, con cadencias
• A obra seleccionada do candidato do vídeo
Extractos:
• Abertura Leonora 3 de L. van Beethoven (cifra 329 con anacruza)
• Sinfonía número 4 de J. Brahms, solo do cuarto movemento
• Soño dunha noite de verán (solo do Scherzo) de F. Mendelssohn
• Pedro e o lobo ( solo) op. 67 de S. Prokófiev
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ÓBOE
1.

VÍDEO

Obra ou movemento de libre elección ou calquera das obras que se solicitan para
as probas presenciais.
2.

PROBAS PRESENCIAIS
• Concerto en Do Maior KV 314, W. A. Mozart, primeiro e segundo
movementos con cadencias.
• Unha obra a elixir entre as dúas obras seguintes:
– A. Vivaldi. Sonata en Do menor RV53
– J. S. Bach. Sonata en Sol menor BWV 1030b
Extractos:
• P. I. Tchaikovski: 4ª Sinfonía. 2º e 3º movementos
• L. v. Beethoven: 3ª Sinfonía Heroica. 2º, 3º e 4º movementos
• G. Rossini: Abertura de La Scala di Seta
• F. Mendelssohn: 3ª Sinfonía Escocesa. 2º movemento
• I. Stravinski: Suite Pulcinella. Serenata - Tocatta - Gavotta - Variación 1

Os fragmentos orquestrais segundo o libro Orchester Probespiel Oboe (Editorial
Peters).

CLARINETE
1.

VÍDEO

Obra ou movemento de libre elección ou calquera das obras que se solicitan para
as probas presenciais.
2.

PROBAS PRESENCIAIS
• Concerto para clarinete de W. A. Mozart KV 622 (primeiro e segundo
movementos)
• Premiere Rhapsodie de C. Debussy
Extractos:
• Sinfonía n° 6 de Beethoven (1°, 2° e 3º movementos)
• Danzas de Galanta
• Soño dunha noite de verán (Scherzo)
• Sinfonía n° 9 de Shostakóvich
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FAGOT
1.

VÍDEO
• W. A. Mozart, Concerto para fagot KV 191, primeiro e segundo movementos
con cadencia

2.

PROBAS PRESENCIAIS
• Primeiro e segundo movementos de libre elección entre os concertos de
Mozart KV 191 ou Carl Maria von Weber op. 35
Extractos:
• L. v. Beethoven, Sinfonía nº 4 en si bemol maior op. 60 (1º, 2º e 4º
movementos)
• L. v. Beethoven, Concerto para violín en re maior op. 61 (1º, 2º e 3º
movementos)
• J. Haydn, Sinfonía nº 88 en sol maior (1º e 4º movementos)
• W. A. Mozart, Abertura de As vodas de Fígaro
• W. A. Mozart, Sinfonía nº 41 Xúpiter (1º, 2º e 4º movementos)
• M. Ravel. Concerto para piano en sol maior
• I. Stravinsky: Pulcinella (scherzino, tocatta e gavota con due variazioni)

Os extractos do repertorio orquestral pódense atopar no libro Orchesterprobespiel, test pieces for orchestral auditions. Editorial Schott (ED 7852).
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TROMPA
1. VÍDEO
Obra ou movemento de libre elección ou calquera das obras que se solicitan para
as probas presenciais.
2.

PROBAS PRESENCIAIS
• Primeiro e segundo movemento con cadencia a elixir entre os Concertos
nº 2, 3 e 4 de W. A. Mozart
• Primeiro movemento do Concerto nº 1 de R. Strauss
Extractos:
• L. v. Beethoven: Sinfonía nº 7, 1º Trompa (1º movemento)
• L. v. Beethoven: Sinfonía nº 9, 4ª Trompa (3º movemento)
• J. Brahms: Sinfonía nº 2, 1º Trompa (1º e 2º movemento)
• P. Tchaikovsky: Sinfonía nº 5, 1º Trompa (2º movemento)
• R. Strauss: Ein Heldenleben, 1º Trompa (Principio, 18 primeiros
compases)
• F. Schubert: Sinfonía nº 8 “A Grande”, 1º Trompa (Principio, 8 primeiros
compases)

As pasaxes extráense do libro Orchester Probespiel (Editorial Peters).
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TROMPETA
1. VÍDEO
J. Haydn, Concerto en Mi bemol Maior (1º e 2º movemento)
2.

PROBAS PRESENCIAIS
• Concerto en Mi b, J. Haydn (primeiro e segundo movementos)
• Unha obra para trompeta soa a escoller das seguintes:
– 36 Estudos, T. Charlier
– Señales Trumpet, J. González
– Cascades, A. Vizzutti
– Parable XIV, V. Persichetti
– Postcards, A. Plog
– Solus, S. Friedman
– Sonatina, H. W. Henze
– Variation movements, R. Henderson
Extractos:
• J. S. Bach, Misa en si menor
• G. Bizet, Carmen
• F. Buide, Paisaxe suspendida
• G. Mahler, Sinfonía nº 5
• M. Moussorsgsky, Cadros dunha exposición
• I. Stravinsky, Petrushka

As trompetas a utilizar na interpretación do concerto e os extractos orquestrais
queda a libre elección dos candidatos (os extractos orquestrais descárganse
na web).
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VIOLÍN
1. VÍDEO
Obra ou movemento de libre elección ou calquera das obras que se solicitan para
as probas presenciais.
2.

PROBAS PRESENCIAIS
• Primeiro e Segundo movemento (con cadencias) dun concerto de Mozart.
• Unha obra de libre elección.
Extractos:
• R. Strauss, Don Juan, Violín I (p. 61 + 62 + 63)
• A. Bruckner, Sinfonía núm. 9: 3º movemento Violín II (p. 27 + 28)
• J. Strauss, Die Fledermaus Overture: Violín I (p. 58 + 59 + 60)
• I. Stravinsky, “Le Sacre du Printemps”: Violín I (p. 67)

As pasaxes que hai que tocar son do libro Orchester Probespiel (volume 2)
publicado por Schott (ED 7851) nas páxinas mencionadas.

VIOLONCELLO
1. VÍDEO
Obra ou movemento de libre elección ou calquera das obras que se solicitan para
as probas presenciais.
2.

PROBAS PRESENCIAIS
• Bach: dous movementos dunha suite para cello solo
• Haydn: Concerto en Re maior, 1 mov. Con cadenza de Gendrom
Extractos:
• Beethoven: Sinfonía nº 8 (3º mov. Trio)
• Brahms: Sinfonía nº 2 (2º mov.)
• Mozart: As vodas de Fígaro

Todos os extractos son do libro de Probespiel.
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VIOLA
1. VÍDEO
Primeiro movemento sen cadencia do concerto en Re para viola de Stamitz ou de
Hoffmeister.
2.

PROBAS PRESENCIAIS
• Primeiro e Segundo movemento (1º con cadencia) do concerto en Re para
viola de Stamitz ou de Hoffmeister
• Primeiro e segundo movemento a elixir entre as tres obras seguintes:
– Concerto para Viola de B. Bartók
– Concerto para Viola de W. Walton
– Concerto Schwanendreher de P. Hindemith
Extractos:
• B. Smetana: Abertura de A noiva vendida
• A. Bruckner: Sinfonía nº 4: 2º movemento (compases 51-83)

CONTRABAIXO
1. VÍDEO
Primeiro e segundo movemento dunha sonata ou concerto (con cadencias) con
acompañamento de piano ou orquestra de libre elección diferente ás obras
presenciais.
2.

PROBAS PRESENCIAIS
• Karl Ditters von Dittersdorf: primeiro e segundo movemento con cadencias
(Ed. Schott)
• Unha obra de libre elección
Extractos:
• L. v. Beethoven. Sinfonía nº 5 (2º e 3º mov.)
• L. v. Beethoven. Sinfonía nº 9 (4º mov.)
• W. A. Mozart. Sinfonía nº 40 (1º mov.)

Os extractos son do libro Orchester Probespiel. Kontrabass. Ed. Schott.
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PERCUSIÓN
1. VÍDEO
Presentar un vídeo cunha obra de libre elección, de láminas ou de multipercusión,
xa sexa de solo ou de música de cámara, que non sexa ningunha das obras
requiridas para as probas presenciais. A duración máxima do vídeo non excederá
de 8 minutos.
2.

PROBAS PRESENCIAIS
• Timbal: H. J. Bay, Estudo op. 5
• Caixa: B. Lyllof, Estudo núm. 9
• Marimba: a elixir unha das seguintes obras:
– Danza núm. 2 de “The Mexican Dances for Marimba” de G. Stout
– Un só movemento das Sonatas, Fugas ou Invencións de Bach

REPERTORIO DE ORQUESTRA
TIMBAIS
• Sinfonía nº 1 Beethoven (2º e 3º movemento)
XILÓFONO
• Porgy and Bess. G. Gershwin (Introdución, inicio ata compás 17)
PRATOS
• Sinfonía nº 4 Tchaikovsky (4º movemento compás 270 ata o fin 293)
PANDEIRETA
• Petrouchka. Versión 1947 (desde o nº 53 ata o nº 56)
Este repertorio pódese atopar no libro Orchester Probespiel de Schott e no libro
Orchestral Repertoire de Raynor Carroll.
O estudo de timbais descárgase na web.

www.eaem.es

