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Participantes na Masterclass €35

CONTRABAIXOSérgio Barbosa Masterclasse Contrabaixo
Iniciou o estudo do Contrabaixo em 1991, com Jorge Carreiro, na Escola 

Profissional e Artística do Vale do Ave, tendo posteriormente estudado com o 

professor Alexandre Samardjiev.

Concluiu a Licenciatura em Contrabaixo sob a orientação de Florian Pertzborn, na 

Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo, e a profissionalização em 

serviço na Universidade de Aveiro.

Frequentou diversos Seminários, Workshops e Masterclasses, nomeadamente com 

Yuri Axenov, Duncan McTier, Klaus Trumpf, Michael Wolf, Gottfried Eangels, Paul Elison, Bernard Sales, Tierry Barbé, 

entre outros.

Como complemento da sua formação, frequentou também seminários de música antiga, com Richard Guilt, 

workshop de Contrabaixo Jazz com o professor Alberto Jorge e curso de mini-contrabaixo com o professor 

Claus Freudenstein.

Na qualidade de “Jovem Premiado”, apresentou-se no 1º encontro nacional de contrabaixo em 1995.

Foi Chefe de Naipe de Contrabaixo na Orquestra do Norte, Tutti na Orquestra Nacional do Porto, Foi o 

contrabaixista das orquestras Sine Nomine e Musicare, e participou como convidado em diversas orquestras 

e formações de câmara portuguesas.

Realizou recitais a solo e de música de câmara por todo o país, bem como em Espanha e Brasil.

Foi membro de várias formações de música de câmara, entre as quais “Vedi il Mare”, “Soaensemble”, 

“Portotango”

Orientou Naipes de Contrabaixo em vários estágios de orquestras de jovens, orientou estágios de orquestra e 

de ensembles de contrabaixo, deu masterclasses de contrabaixo e de música de câmara em diversas escolas 

do norte e centro do país. Ao longo dos últimos anos tem também promovido várias atividades relacionadas 

com o Instrumento, nomeadamente Masterclasses, Workshops de Ensemble de Contrabaixo, Intercâmbios e 

Encontros, sendo a título de exemplo co-organizador do 1º Encontro Nacional de Iniciação ao Contrabaixo.

Foi professor na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo, é desde 2009 professor na ArtEduca 

–  Conservatório de Música de Famalicão.

Desde 1997 leciona no Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian.

A Masterclass será orientada pelo Professor Sérgio Barbosa que dará 2 aulas individuais 
de 30 minutos (limite máximo de 12 alunos)

Ao realizar a inscrição nesta atividade, autorizo a captação de imagens gerais e vídeos do evento para 
publicação nos meios sociais da EMNSC, as imagens nunca serão individuais.




