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O Programa Internacional Jovens Músicos de Musik als Weg e.V. - Soziales
Orchester & Chor Berlin, celebrará a primeira concessão de sua bolsa de estudos
anual na primavera de 2023. Este programa de intercâmbio entre a Alemanha e o
resto do mundo é realizado com o apoio do Ministério das Relações Exteriores
alemão, da Administração Cultural do Senado de Berlim, bem como de fundações
e empresas privadas. Graças a este apoio, os jovens talentos da América Latina e
do resto do mundo receberão uma bolsa de estudos para uma estadia e
treinamento de 1 a 3 meses (a duração varia de acordo com o subprograma) como
alunos em nossa organização ou em outra escola profissional de música em Berlim,
Alemanha.
Este apelo é dirigido a jovens talentos musicais de todo o mundo. Os interessados
estão convidados a consultar as versões em espanhol, inglês, português, romeno
e alemão em nosso site www.musikalsweg-ev.org.

Objetivo do programa
Musik als Weg e.V. - Soziales Orchester & Chor Berlin gostaria de promover as
relações entre jovens músicos e cantores da Alemanha, da América Latina e do
resto do mundo. Por este motivo, oferece a oportunidade de intercâmbio social e
acadêmico na Alemanha. Os jovens músicos convidados passam entre 1 e 3 meses
em nossa associação, que consiste em uma orquestra social e um coro social com
sede em Berlim. Esta é uma oportunidade importante para conhecer o cenário
artístico do país anfitrião, bem como para conhecer as características culturais e a
singularidade das pessoas participantes de diferentes países.
Complementando estas experiências, os bolsistas serão voluntários em nossa
associação, assim como em comitês acadêmicos e artísticos de outras organizações
alemãs, dando aos jovens bolsistas a oportunidade de expandir sua rede de
contatos e estabelecer relações pessoais e profissionais com colegas na Alemanha,
na Europa e no resto do mundo. Após completar o programa, eles se tornam parte
da rede de ex-alunos da Musik als Weg e.V. - Soziales Orchester & Chor Berlin, que
permanece ativa além da duração da bolsa de estudos e continua a expandir suas
relações.

Quem pode se candidatar?
O programa é dirigido a jovens músicos e cantores entre 10 e 25 anos de idade que
têm um interesse especial na Alemanha.
Os candidatos devem demonstrar que estão ou completaram uma formação
acadêmica, estão aprendendo ou aprenderam a tocar um instrumento musical, e
são ativos em conjuntos musicais, orquestras ou corais, seja como alunos,
membros ou autodidatas, e têm alguma experiência de cantar ou fazer música em
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grupo. Eles também devem ter material audiovisual ou gravações sonoras de suas
performances ou composições.
O programa também é destinado a profissionais (sem limite de idade), ou seja,
professores de orquestra, coro, instrumentais e vocais de todas as disciplinas e
disciplinas musicais, que têm um interesse especial na Alemanha e gostariam de
participar de um intercâmbio cultural internacional e trabalhar com jovens
talentos musicais numa base voluntária.
Eles atuam como professores acompanhantes de jovens estudantes que vêm à
Alemanha e tocam ou cantam pro bono na orquestra social de nossa associação,
tanto em aulas de coro e orquestra como em concertos beneficentes. Eles não
apenas dão aulas de música aos nossos jovens talentos, mas também lhes dão
impulsos artísticos e orientação profissional.
Um pré-requisito importante é que os candidatos tenham um conhecimento
básico de alemão; no entanto, sob certas condições eles também podem ser
admitidos com um conhecimento de inglês.
Em troca de sua participação nos projetos de nossa associação, todas as despesas
de viagem, hospedagem e subsistência serão cobertas durante todo o período do
curso. Para se candidatar, os potenciais participantes devem enviar um CV
detalhado e um comprovante de sua atividade artística ao comitê de seleção da
associação Musik Als Weg.

Como você pode participar?
Os interessados na bolsa de estudos da Musik als Weg e.V. - Soziales Orchester &
Chor Berlin entrem em contato com nossos representantes regionais e enviem sua
inscrição para info@MusikAlsWeg-eV.org até 22 de dezembro de 2022.
O pedido deve ser enviado como um documento PDF com os seguintes requisitos:
Um CV ou formulário de solicitação com dados acadêmicos, familiares e outros dados
relacionados ao assunto, no idioma nativo do candidato ou em alemão, com data de
nascimento, endereço, domicílio e/ou número de telefone celular com código de
discagem internacional e endereço de e-mail. O curriculum vitae deve mostrar
claramente que o candidato possui as habilidades acadêmicas/profissionais e
linguísticas necessárias para a realização da bolsa de estudos. Devem ser anexadas
provas de conhecimentos linguísticos (diplomas, certificados, etc.).
● Uma carta do candidato, de preferência em alemão ou em sua língua materna
(máximo duas páginas), explicando três aspectos: as razões para participar do
programa, o interesse na Alemanha, o(s) instrumento(s) musical(ais) aprendido(s),
cuja execução deve ser aperfeiçoada ou a voz a ser desenvolvida, e as habilidades em
outras áreas nas quais ele gostaria de trabalhar como voluntário (administração,
culinária, web design, oficinas, etc.).
● Três vídeos individuais ou em grupo ou gravações de áudio do candidato
mostrando suas habilidades profissionais/acadêmicas.
● Uma carta de recomendação do professor, diretor artístico, administrador ou
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diretor da orquestra/escola, teatro, escola, igreja na qual o candidato trabalha ou
participa, que deve incluir uma descrição das habilidades profissionais/acadêmicas
do candidato e habilidades interpessoais. Além disso, a Associação pode buscar
aprovação explícita para a participação do candidato no programa de bolsas de
estudo junto às agências ou indivíduos acima, conforme necessário.
● Os pedidos incompletos serão rejeitados.

Como funciona o programa?
O programa é estruturado da seguinte forma:
1. As solicitações devem ser apresentadas antes de 22 de dezembro de 2022 sem
exceção (com os requisitos listados na seção "Como participar").
2. A Comissão Internacional da Associação Musik Als Weg fará uma primeira
seleção a partir das candidaturas enviadas pelos candidatos. O resultado positivo
será comunicado a eles e, adicionalmente, publicado no site da Associação antes
de 15 de janeiro de 2023.
3. Será marcada uma entrevista com cada um dos selecionados antes de 25 de
janeiro de 2023.
4. aqueles selecionados que avançam na instância da entrevista cognitiva devem
se inscrever e frequentar dois cursos obrigatórios: (A) Seminário sobre
treinamento psicopedagógico e integração social e (B) Curso de integração da
língua e cultura alemãs (curso de alemão A1). Os dois cursos são obrigatórios para
todos os candidatos pré-selecionados (latinos e não latinos). Os cursos serão
realizados on-line entre 1 de fevereiro e 31 de agosto de 2023.
Após a conclusão dos dois cursos, a lista final de bolsistas, tanto estudantes quanto
professores, será publicada até 10 de setembro de 2023.
5. Todos os bolsistas devem solicitar um visto para educação e trabalho social na
embaixada alemã de seu país de origem. Nossa equipe de referência
regional/nacional irá acompanhá-los neste processo.
Uma vez concluídas as etapas acima, será organizada uma viagem a Berlim para
cada um dos bolsistas, onde os selecionados serão voluntários na Orquestra Social
e no Coro (como músico, cantor, maestro, assistente ou arranjador). Os
professores serão voluntários para ensinar os iniciantes na orquestra da escola de
Berlim (tutoria e assistência).

Quanto é a bolsa de estudos?
A bolsa de estudos para jovens talentos musicais da América Latina e do resto do
mundo totaliza 2.600 euros. Com este dinheiro, os bolsistas pagarão os custos básicos
de sua viagem: Vôo, transporte, acomodação e refeições. Os custos dos seminários
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obrigatórios de pré-seleção serão cobertos pelos candidatos e/ou patrocinadores
e/ou instituições privadas, públicas ou comunitárias. Musik als Weg e.V. - Soziales
Orchester & Chor Berlin não cobre nenhum custo adicional e não paga por nenhum
trabalho voluntário feito como parte da bolsa de estudos.

Estrutura e objetivos econômicos
A associação "Musik als Weg e.V.". (M.A.W.) é uma instituição sem fins lucrativos
que visa oferecer temporariamente a crianças, jovens e profissionais da América
Latina e do resto do mundo o espaço e as oportunidades de crescimento holístico
através da música, especialmente através da música coral coletiva e orquestral.
Sua missão é promover o desenvolvimento social, cultural e educacional daqueles
que têm o desejo de fazer da arte uma parte importante de suas vidas. Nosso
sonho é dar a todos aqueles que desejam fazê-lo a chance de melhorar sua
qualidade de vida e ganhar experiências que ampliem seus horizontes e sua
maneira de perceber o mundo.
De nosso orçamento inicial para o período 2023, 10 pessoas receberão a bolsa de
estudos no primeiro ano de seu lançamento. A seleção dos bolsistas será feita por
um júri composto por profissionais culturais de destaque.
O foco está no apoio aos candidatos que estão em situação precária e, em sua
maioria, vêm de setores da economia informal.
Os jovens artistas são acompanhados no processo criativo de seu "trabalho" e
encorajados em seu desenvolvimento pessoal.
Mas também os professores, compositores, arranjadores e músicos voluntários
que transferem seus conhecimentos para o exterior, ou seja, para a Alemanha,
devem adquirir experiência valiosa e encontrar seu trabalho confirmado e
enriquecido.
Por outro lado, existe um contra-desempenho voluntário de acordo com as regras
e estatutos do "Jahresstipendium" M.A.W. , com o qual os candidatos se
comprometem expressamente.
O formulário de solicitação a ser preenchido tem o caráter de uma declaração
juramentada. O registro só pode ser feito virtualmente na plataforma M.A.W.
Cada fundo M.A.W. "Annual Scholarship" é formado em cooperação com o
governo federal, municípios e parceiros locais, fundações e instituições européias
e especialmente alemãs, tanto públicas, estatais e privadas, a fim de multiplicar o
tamanho das bolsas de estudo e garantir sua permanência. Também contamos
com a assistência e o apoio de não-bolsistas e bolsistas parciais.
Estimamos que aproximadamente 90 artistas serão registrados no primeiro ano da
chamada. O volume da bolsa crescerá cerca de 10% ao ano de 2023 a 2034, já que
os organizadores/municípios locais participantes oferecerão novas edições da
bolsa e criarão novos fundos. No decorrer deste aumento, a quota anual de
bolsistas também aumentará nos mesmos 10%.
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Año
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Cant.
Cant.
Cant.
Cant.
Cant.
Coto por
Becados Becados Becados Becados Becados
viaje
al 100% al 25%
al 50%
al 75%
al 0%
2,880
6
2
1
1
10
3,024
7
2
1
1
11
3,175
7
2
1
1
12
3,334
8
3
1
1
13
3,501
9
3
1
1
15
3,676
10
3
2
2
16
3,859
11
4
2
2
18
4,052
12
4
2
2
19
4,255
13
4
2
2
21
4,468
14
5
2
2
24
4,691
16
5
3
3
26
4,926
17
6
3
3
29

Total de
viajantes
20
22
24
27
29
32
35
39
43
47
52
57

Presupuest Total de
o
ingresos
necesario por becas
57,600
33,840
66,528
39,085
76,840
45,143
88,750
52,141
102,506
60,222
118,395
69,557
136,746
80,338
157,942
92,791
182,422
107,173
210,698
123,785
243,356
142,972
281,076
165,132

Nossa principal missão - promover as artes e a cultura na América Latina e no resto
do mundo através de bolsas de estudo - não seria possível sem o compromisso de
nossos doadores. Estes são: Candidatos e bolsistas parciais, autoridades locais e
regionais, e fundos sociais europeus e alemães.

Alguma pergunta?
marianosegalla@MusikalsWeg-e.V.org ou +4917620795455

(A Coordenação não recebe inscrições diretamente para o programa de bolsas de estudo.
Somente serão consideradas as solicitações enviadas para o endereço de e-mail
info@MusikAlsWeg-eV.org).
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