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CURSO AVANZADO DE ESPECIALIZACIÓN ORQUESTRAL 2022-2023
Título Propio de Posgrao da Universidade de Santiago de Compostela

TÍTULO PROPIO

O curso durará un ano académico, dende outubro de 2022
ata xuño de 2023, segundo o calendario que se estableza
por parte da dirección da Escola.

O CAEO é un título propio da Universidade de Santiago de
Compostela, cun total de 60 créditos ECTS (1.500 horas).

PLAN DE ESTUDOS

PROGRAMA DE BOLSAS

INSCRICIÓN E MATRÍCULA
As solicitudes para inscribirse no curso deberán
presentarse ata o 23 de maio de 2022 a través da páxina
web www.eaem.es.
A condición de alumno do Curso Avanzado de Especialización
Orquestral implica a realización do pagamento dos
custos da matrícula, por un importe de 704 euros,
que inclúe seguro de accidentes obrigatorio e seguro
do instrumento do alumno. Os alumnos da EAEM serán
considerados alumnos de pleno dereito da USC.

Todos os alumnos disporán dunha bolsa por unha cantidade
de 300 euros ao mes, de outubro de 2021 a xuño de 2022,
ambos incluídos. E terán posibilidade de aloxamento na
Residencia Universitaria do Burgo das Nacións (a 180
metros da Escola).

Paul Daniel, director da Escola e da RFG

concertos públicos

Os alumnos participarán nun mínimo de 6 programas
coa Real Filharmonía de Galicia. Recibirán clases
individuais de especialización instrumental, de música
de cámara, clases teóricas e clases maxistrais das
diferentes especialidades impartidas por mestres de
recoñecido prestixio invitados para a ocasión. Ademais,
realizarán concertos públicos dentro da programación
“A Escola na cidade”. O Plan de Estudos pódese descargar
na web www.eaem.es.

“Unha experiencia inesquecible, traballando con grandes
músicos, que me permitiu superar varias audicións para
poder dedicarme profesionalmente á música”.
Ana Montoro,
exalumna de viola do CAEO. Membro da sección de viola
da Orquesta del Principado de Asturias

Ver máis comentarios en:
http://www.eaem.es/es/concertos/curso-avanzado-de-especializacion-orquestal
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clases individuais
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DURACIÓN DO CURSO

