Prémio Círculo Richard Wagner
Concurso de Canto Lírico da Fundação Rotária Portuguesa

Prémio Círculo Richard Wagner
Bolsa “Viagem a Bayreuth”
Visita ao Festival de Bayreuth, onde o premiado assistirá a 3 óperas e tomará parte no Programa
de Bolseiros da Fundação Richard Wagner, que reúne mais de 200 jovens artistas de todo o mundo.
Fundada em 1882, a instâncias do compositor e com o objectivo de proporcionar a jovens talentos
uma experiência em Bayreuth, a Fundação conta, entre os seus antigos bolseiros, com nomes como
Hildegard Behrens, Peter Hofmann, Gundula Janowitz, Waltraud Meier, Kurt Moll, Christian Thielemann,
Michael Volle, Petra Lang, Anja Kampe, Katarina Dalayman e Jonas Kaufmann, para mencionar
apenas alguns.
Do Programa constam - para além das três récitas no âmbito do Festival - encontros e conferências,
uma visita aos bastidores do Teatro de Richard Wagner e uma visita a Wahnfried - a casa em que
o compositor viveu, em cujo jardim está sepultado e onde se encontra, hoje em dia, o complexo do
Museu Richard Wagner. Haverá uma visita guiada à cidade e um concerto especial para os Bolseiros.
Durante os cinco dias do programa, os participantes têm a possibilidade de travar conhecimento
e estabelecer contactos com artistas - cantores, músicos, encenadores - das mais variadas culturas
e do mundo inteiro.
A bolsa inclui o montante de 800€ para despesas de viagem e estadia.

Bolsa “Goethe-Institut”
Aulas de alemão na Alemanha: um Curso Intensivo, de 2 ou de 4 semanas, em um dos doze
Goethe-Institute na Alemanha.
O premiado será orientado para um curso com o grau mais adequado ao seu perfil.
A frequência de um destes cursos do Goethe-Institut na Alemanha é bem mais do que aprender
ou aperfeiçoar a língua alemã - é uma oportunidade única de conhecer um país e a sua cultura,
de contactar de perto as pessoas e de viver novas experiências.
A bolsa inclui despesas de viagem e estadia.

Caléndário
As duas bolsas serão usufruídas no ano de calendário subsequente ao da data de entrega do Prémio
e nos seguintes moldes:
· Bolsa “Viagem a Bayreuth” - concomitante com o Festival, que tem sempre lugar entre o final
de Julho e o final de Agosto.
· Bolsa “Goethe-Institut” - o premiado poderá escolher o mês de sua preferência, entre os meses
de Janeiro a Junho ou de Setembro a Dezembro.

Termo de compromisso
Dado o valor intrínseco das bolsas, que assentam em avultados investimentos das respectivas organizações,
o premiado deverá comprometer-se, expressamente, a frequentar os programas na sua íntegra.

premio.circulorichardwagner@gmail.com

