Jean-Noël Saghaard (in memorian)

Equipe Flauta em Foco apresenta
a 1ª Edição do Concurso de Flauta “Jean-Noël
Saghaard”, honrando o legado deixado pelo excelente
professor e a Escola de ﬂauta por ele formada no
Brasil.

2020
Termos e Condições
14 a 18 de Dezembro, 2020

Organização:
Equipe Flauta em Foco – Sob direção de Paula Vastano Manso e Jônatas Monteiro
Apoiadores:

I CONCURSO DE FLAUTA JEAN-NOËL SAGHAARD

OSUSP, ABRAF, Rawziski Registros Musicais, Abner Medina, Nilson Mascolo, Douglas
Lima Luthier, André Meneghello e Mariana Secondo.
Renan Dias Mendes- compositor oﬁcial do concurso.

I O Concurso
1. Objefvos: Este concurso visa alavancar a carreira de promissores jovens
ﬂaufstas, dando incenfvo ao seu desenvolvimento técnico e musical.
Perpetuar o legado deixado pelo Prof. Saghaard que formou várias gerações de
ﬂaufstas brasileiros consolidando assim, sua escola desse instrumento, no
Brasil. Promover a composição de novas obras para o repertório de ﬂauta.

2. Datas: o prazo limite de envio do vídeo será no dia 18/12/2020 com resultados
divulgados a parfr do dia 20/12/2020.

3. Estrutura: o concurso irá dispor de premiação para os três primeiros colocados.
Estes candidatos serão selecionados através da avaliação do vídeo executando
a obra de confronto. Haverá um cerfﬁcado de parfcipação gerado pela ABRAF
para todos os parfcipantes do concurso.

4. Premiação:
1º Lugar – Solo com a Orquestra Sinfônica da USP
-Um ensaio fotográﬁco para divulgação do Concerto de premiação, e uma
gravação com áudio e vídeo proﬁssionais do Solo oferecidos por Rawziski
Registros Musicais
-Um bocal Iron Wood modelo tradicional anéis em prata e tubo alpaca
manufaturado por Abner Medina
- prêmio de: R$3.000,00 (três mil reais)
2º Lugar – Coroa Mascolo maciça de prata 950
- Overhaul com Luthier Douglas Lima
- prêmio de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
3º Lugar – Curso de aceleração da carreira musical com André
Meneghello
- prêmio de R$1.000,00 (mil reais)
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5. Júri: Presidente: Paula Vastano Manso
–Renan Mendes, Cláudia Ribeiro Nascimento, Rogério Wolf.
6. Organização: Equipe Flauta em Foco (Paula Vastano e Jônatas Monteiro)
7. Apoiadores:
1. Orquestra Sinfônica da USP
2. Associação Brasileira de Flaufstas-ABRAF
3. Abner Medina
4. Mascolo Flute Center
5. Douglas Lima Luthier
6. André Meneghello
7. Rawziski Registros Musicais
8. Mariana Secondo

II Inscrições
1. Elegibilidade
a. Faixa etária: idade máxima de 29 anos (nascidos até 1991)
b. Nacionalidade: Qualquer ﬂaufsta que resida no Brasil, brasileiro ou não. Podem
também parfcipar brasileiros que residam foram do país. Caso seja premiado
com o primeiro lugar, deverá estar presente em todos os ensaios e concertos de
premiação com a OSUSP na cidade de São Paulo. Estrangeiros residentes fora
do Brasil estão impossibilitados de parfcipar.
2. Repertório:
Renan Mendes - INSIGNE para Flauta Solo, em memória a Jean-Noël Saghaard
3. Envio do vídeo: Hospedar o vídeo previamente e por sua conta em canal
próprio e aberto do YouTube, ou não listado, só não pode ser privado. Após
fazer o upload do seu vídeo no youtube encaminhar o link para
ﬂautaemfoco@gmail.com. A conﬁrmação do recebimento do seu e-mail será
dada em até 5 dias úteis.
4. Conﬁgurações e Equipamentos: Nas conﬁgurações de câmera do celular
escolher a melhor conﬁguração disponível de câmera; de preferência 1080
pixels.
5. Local para Gravação:
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a. A prioridade é que o ambiente possua uma boa iluminação, mas que
seja também o mais silencioso possível.
b. Escolha um local com boa iluminação frontal ou lateral, luz natural é
sempre uma boa opção. Evitar fonte de luz atrás de você.
c. Dê preferência a uma sala de tamanho pequeno a médio, com muitos
elementos macios que absorvam o som, tais como: cama, sofá,
travesseiros, tapetes, corfnas, almofadas, etc. Esses elementos irão
ajudar a diminuir a reverberação, tornando o local mais neutro para a
gravação.
d. Evite ambientes com muitas janelas e super|cies duras, como cozinha e
banheiro por exemplo.
6. Posição do Celular (Caso grave com o Celular):
a. Posicione o celular que irá gravar o vídeo na horizontal.
b. Não coloque o celular no centro exato da sala. O ideal é que ele ﬁque o
mais longe possível das paredes, isso impedirá que você grave qualquer
ressonância estranha que ocorra fora do “ponto ideal”.
c. No desenho abaixo, está representada a área ideal.

7. Equipamentos: Se fver algum equipamento mais adequado como câmera e
gravadores, melhor ainda! Outra dica: se fver mais de um celular disponível, e
puder gravar a imagem com um celular e o áudio pelo outro e juntar.
8. Prazo do envio: de 14 a 18/12/2020. Os resultados serão divulgados a parfr de
20/12/2020.

III Termos e Condições
1. Júri: A decisão do júri será provida separadamente por cada jurado e a
conclusão será soberana e irrevogável.
2. Direitos de uso de imagem: Os ﬂaufstas parfcipantes do 1º Concurso de Flauta
“Jean Noel Saghaard” cedem todos os direitos de reprodução do vídeo enviado.
Esta transferência de direitos é feita de forma gratuita e irrevogável. A
parfcipação no concurso implica na aceitação de todas as regras deste edital.
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3. Premiação: O prêmio principal do solo com a OSUSP terá sua data e repertório
deﬁnidos em acordo com o vencedor e a direção da OSUSP dentro da sua
agenda da temporada 2021. Caso o vencedor resida fora do Brasil, deve estar
ciente de que sua presença é imprescindível em todos os ensaios e concerto
deste mesmo solo, que serão realizados na cidade de São Paulo. Os custos de
viagem e estadia ﬁcam a cargo do parfcipante vencedor. O mesmo
procedimento para o Vencedor que ganhar o reparo de ﬂauta com o Luthier
Douglas Lima, este reparo pode ser agendado em comum acordo entre as
partes com prazo máximo até 06/2021. Os prêmios |sicos cedidos por Abner
Medina e Mascolo Flute Center também serão apenas enviados para endereços
nacionais, ou refrados presencialmente. Para a transferência dos prêmios em
dinheiro, também serão aceitas apenas contas bancárias brasileiras.

IV Júri e apoiadores
Júri:
Paula Vastano Manso(Presidente): Premiada em diversos concursos
musicais, dentre os quais, II Concurso Jovens Solistas da Escola Municipal de Música de São
Paulo (2000), XVI Concurso Jovens Instrumentistas de Piracicaba (2003) e Concurso Jovens
Solistas da Orquestra Experimental de Repertório (2004 e 2005). Paula Vastano também
atuou como flautista e piccolista em importantes orquestras como Orquestra Sinfônica
Brasileira, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Orquestra Sinfônica da USP,
Detmolder Kammerorchester- Alemanha e Orchestre de Flûtes Françaises de Paris. No
Brasil, Paula formou-se em Bacharelado em Flauta Transversal pela UNESP, sob orientação
do professor Jean-Noël Saghaard, tendo também como mestre o professor Marcos Kiehl. Em
2005, Paula Vastano é agraciada com uma Bolsa de Estudos da Fundação Vitae, o que lhe
permite ingressar na Ecole Normale de Musique de Paris onde recebe orientação de PierreYves Artaud. Ainda na França, é laureda em 2006 com uma importante Bolsa de Estudos pela
Fondation de France Déclics Jeunes e ingressa, no ano de 2008, na Hochschule für Musik de
Detmold- Alemanha, tendo como mestre o professor János Bálint. Atualmente, é flautista da Orquestra Sinfônica da Usp e monitora
do naipe de flautas da Orquestra Experimental de Repertório.

Renan Dias Mendes: Formado pelo Conservatório Nacional Superior de Paris, o
jovem flautista iniciou seus estudos na Escola Municipal de Música de São Paulo, sob a
orientação do professor José Ananias Souza Lopes. Estudou na UNESP sob orientação de
Jean Noël Saghaard. Como estudante, participou dos mais importantes grupos e festivais do
Brasil: Orquestra Experimental de Repertório, Academia de Música da OSESP, Festival
Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Ainda jovem, ganhou vários concursos
nacionais: Prêmio Eleazar de Carvalho (2011), Concurso ABRAF (2010), Concurso Jovem
Solista da Orquestra Experimental de Repertorio (2008 e 2009). Em 2011, ingressou no
Conservatoire Rayonnement Régional de Paris, na classe do professor Vincent Lucas, onde
concluiu o curso, com menção Très bien à l’unanimité. No ano seguinte, 2012, foi admitido
no Conservatório Nacional Superior de Paris, na classe da professora Sophie Cherrier.
Formou-se dois anos depois, com menção Très bien à l’unanimité. Participou, como músico
convidado, das mais importantes orquestras e grupos mundiais: Orquestra de Paris, Ensemble
Intercontemporain, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Atualmente é flautista da Orquestra Sinfônica do Theatro
Municipal de São Paulo (OSM). Fonte: abraf.ong.br

Claudia Ribeiro do Nascimento:

Nascida em São Paulo, a flautista Claudia

Ribeiro do Nascimento integra a OSESP desde 2015. É bacharel pela UNESP, aonde estudou
com Jean-Noël Saghaard, e foi bolsista Vitae em Paris, onde estudou com Phillipe Pierlot e
Michel Moraguês. Já trabalhou com maestros como Lorin Mazeel, Kurt Masur e Semyon
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Bychkov. Atuou como solista frente às orquestras Sinfônica brasileira, experimental de repertório e sinfônica jovem do Estado de
SP. Recebeu diversos prêmios e integrou a Orquestra Sinfônica Brasileira entre 2008 e 2014. Fonte: Osesp.art.br

Rogério Zerlo• Wolf: Estudou durante muitos anos com o Prof. Jean-Noël
Saghaard, que foi seu principal professor.Após mais de 25 anos como primeira
flauta da OSESP, OSB e Sinfônica do Espírito Santo, Rogério Wolf dedica-se
atualmente a concertos como solista e camerista. É presidente da Associação
Brasileira de Flautistas- ABRAF, professor na Escola de Música do Estado de São
Paulo e Instituto Baccarelli. Em 2019 participou da Convenção Norte Americana de
Flautistas de realizada na cidade de Salt Lake City-EUA onde realizou recital no
concerto de gala e foi membro do júri do Young Artist Competition e High School
Competition. Foi membro do júri do III Concurso Internacional de Flauta Maxence
Larrieu em Nice, França em 2015. No mesmo ano, gravou com a Sinfônica da Rádio
de Budapeste seu CD "Imagens" e deu aulas no Conservatório Superior de
Genebra, Suíça, como professor convidado. Já atuou como solista em diversas
orquestras, entre elas OSESP, OSPA, Sinfônica da USP, Orquestra Sinfônica
Nacional do Paraguai, Amazonas Filarmônica, entre muitas outras. Freqüentemente
realiza recitais e masterclasses em diversos lugares do mundo como Estados Unidos, Espanha, Alemanha, França,
Suíça, Rússia, Finlândia, Equador, Argentina, Costa Rica, Portugal, Eslovênia e Japão. É membro do grupo
Superflutes, constituído de flautistas de várias partes do mundo.

Jean-Noël Saghaard

Morre, aos 75 anos, o ﬂaufsta Jean-Noël Saghaard
Redação Concerto: 20/09/2020
Morreu na tarde de hoje, dia 20, o flautista Jean-Noël Saghaard. Músico que passou por
alguns dos principais conjuntos brasileiros, ele também desenvolveu intensa atividade
pedagógica que deixou marcas importantes em flautistas brasileiros.
Nascido em Paris, Saghaard formou-se na Escola Nacional de Música e Artes Dramáticas
de Versalhes, onde estudou com Roger Bourdin e Christian Lardé. Na França, integrou
diferentes formações orquestrais, além de atuar em grupos de câmara.
Em 1967, conheceu o maestro Eleazar de Carvalho, que o convidou a se mudar para o
Brasil e integrar a Orquestra Sinfônica Brasileira. Também foi primeira flauta da Orquestra
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Sinfônica da Universidade Federal da Bahia e da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal
de São Paulo, além de ocupar, por mais de vinte anos, o posto na Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo.
Logo após a chegada ao Brasil, começou a dar aulas em festivais como os de Curitiba,
Ouro Preto, Campos do Jordão e Brasília, além de viajar o país como solista convidado de
orquestras ou ao lado de grupos de câmara, com um repertório que ia da música barroca
à estreias de obras de compositores brasileiros.
Foi professor da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, do Departamento de
Música da Universidade de São Paulo, da Escola Municipal de Música de São Paulo e do
Instituto de Artes da Unesp.
Em post no Facebook, o violonista Fabio Zanon definiu a importância de Saghaard para o
meio musical do país. “É unanimidade entre os flautistas dizer que Jean-Noël Saghaard
tinha uma das sonoridades mais bonitas que já ouviram. Era um grande professor e uma
pessoa totalmente devotada à música. Não é exagero dizer que ele é um dos responsáveis
pela particular sonoridade das orquestras de São Paulo hoje, já que a vasta maioria dos
principais postos de flauta em nossas orquestras profissionais é ocupada por antigos
alunos dele. A flauta brasileira deve tanto a ele quanto o violão deve a Henrique Pinto - e
não por acaso eles tocaram muitas vezes em duo. Obrigado por tornar o Brasil melhor,
professor. Descanse em paz.”

Fonte: h‚ps://www.concerto.com.br/nofcias/musica-classica/morre-aos-75-anos-oﬂaufsta-jean-noel-saghaard

Agradecemos profundamente a todos os apoiadores que,
voluntariamente, colaboraram com seus esforços e premiações para a
realização desta linda homenagem e deste importante concurso:
ABRAF, OSUSP, D’Paula Medina, Mascolo Flute Center, Rawziski Registros
Musicais, André Meneghello, Douglas Lima Luthier, ao compositor Renan
Mendes e à banca examinadora, Mariana Secondo e também outras
pessoas que acreditaram neste projeto ou possuem forte consideração
pela memória do prof Jean-Noël Saghaard, assim como sua família por
meio de Terezinha Saghaard.
. Atenciosamente,

Equipe Flauta em Foco
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Contatos:
Email: ﬂautaemfoco@gmail.com
Instagram: @ﬂautaemfoco
Telefone: (11)96064-9239
Em caso de dúvida nos contate para que possamos te ajudar da
melhor forma.

Organização e Patrocinadores:
ABRAF Associação Brasileira de Flaufstas-

Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo-

Equipe Flauta em Foco-

Bocais D’Paula Medina-
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Mascolo Flute Center-

André Meneghello - Cursos de Empreendedorismo e Markefng em Carreira Musical-

Douglas Lima Luthier-

Rawziski Registros Musicais-

