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Escola de Música faz concerto beneficente em prol de aluno de bacharelado 

5 de abril de 2018 

Concerto beneficente 

EMUFRN 

Festival Internacional de Tuba 

Por Agecom UFRN 

 

A Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN) 

realiza na próxima quarta-feira, 11 de abril, às 18h30, no auditório Onofre Lopes, um 

concerto beneficente em prol do estudante do bacharelado em Música, Caio César, 

que conquistou uma bolsa na International Euphonium and Tuba Institute, nos 

Estados Unidos. 
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Recentemente, o instrumentista Caio César foi agraciado com a bolsa Earle L. Louder 

do International Euphonium and Tuba Institute para participar do 15th Annual 

International Euphonium Tuba Festival (IET), um dos mais renomados festivais de 

Eufônio e Tuba do mundo, que acontece em junho em Atlanta, na Georgia/EUA. 

 

“É algo muito importante para mim, até porque o processo seletivo é muito disputado 

e somente eu da América Latina fui contemplado”, declara.  Foram 100 candidatos 

inscritos e apenas Caio e uma candidata da África do Sul foram selecionados. O 

estudante necessita confirmar participação na bolsa até o dia 15 de abril.   

 

A bolsa cobre custos de inscrição, aulas particulares, master class e o permite 

participar como músico executante em recitais de Câmara, além de fazer parte da 

competição de solistas do Festival. O concerto beneficente visa arrecadar fundos para 

cobrir os custos da viagem do Brasil para os Estados Unidos, hospedagem e 

alimentação, que somam em torno de R$ 6 mil. 

 

No concerto haverá participação especial do pianista Durval Cesetti, do eufonista 

Fernando Deddos, do trompetista Flávio Gabriel e do saxofonista Raimundo Ranieri. 

Os ingressos podem ser adquiridos no dia do evento ou antecipadamente na 

Coordenação de Eventos da EMUFRN. O valor é R$ 10. 
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