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VI Concurso MB para Jovens Trompistas 
 

Edital de seleção 
 

1. Considerações gerais 
 

1.1 Com o intuito de estimular estudantes em formação e em busca de iniciar uma 
carreira profissional, a Associação de Trompistas do Brasil juntamente com a MB Cases 
promovem o “VI Concurso MB para Jovens Trompistas”.  

 
1.2 – O concurso será realizado em categoria única, intitulada “Solista”. 
 
1.3 – Os candidatos deverão ser sócios da Associação de Trompistas do Brasil – 

ATB e estarem em dia com todas a(s) anuidade(s) desde que se tornou sócio até o ato da 
inscrição para que o vídeo seja avaliado. 

 
1.4 – Estarão aptos a participar candidatos de até 30 anos de idade (nascidos a partir 

20 de setembro de 1989).  
 
1.5 – O concurso será composto por três etapas: Envio de link pelo youtube, 

semifinal e final. 
 
1.6 – A semifinal e final serão realizadas durante o “VII Encontro Brasileiro de 

Trompistas”, em Belo Horizonte – MG.  
 
1.7 – Na semifinal e final o candidato tocará com acompanhamento de piano. A 

organização se responsabilizará por providenciar o pianista colaborador. 
 
1.8 – A organização não se responsabilizará por passagem/transporte dos candidatos 

classificados para a semifinal.   
 
1.9 – A banca se reserva ao direito de não eleger ganhador. 
 
1.10 – A banca é soberana e não se responsabiliza por prestar esclarecimentos sobre 

os resultados. 
 
1.11 – Não serão aceitos recursos contra os resultados de nenhuma das etapas. 

 
2. Cronograma 
 
Inscrições e envio dos links com os vídeos 01/04/2020 à 30/04/2020 
Divulgação dos resultados da 1ª etapa no endereço 
https://www.trompistasdobrasil.com/concursomb 

Até o dia 15/05/2020 

Semifinal 16/09/2020, 14h 
Final 19/09/2020, 17h 
Anúncio do vencedor e entrega do prêmio 19/09/2020, durante o concerto 

de encerramento. 
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3. Inscrições 
 

3.1 – As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, através do 
endereço https://www.trompistasdobrasil.com/concursomb.  

 
3.2 – Ao realizar a inscrição, o candidato deverá enviar as seguintes informações: 

Nome completo, CPF, telefone para contato, e-mail, currículo resumido, links dos vídeos com 
as peças de confronto e a peça que interpretaria na final caso aprovado (verificar item 4.3). 

 
3.3 – Os candidatos que se classificarem para a semifinal deverão se inscrever para 

o  “VII Encontro Brasileiro de Trompistas”. 
 
3.4 – Os candidatos classificados deverão apresentar documento com foto no local e 

horário de realização da semifinal.  
 

4. Peças a serem interpretadas 
 

4.1 – Nos vídeos a serem gravados para a primeira etapa e disponibilizados no 
youtube, o candidato deverá gravar o primeiro movimento do Concerto nº. 3 de Mozart com 
cadência e o primeiro movimento do concerto nº. 1 de Richard Strauss. 

 
4.2 – Na semifinal os candidatos deverão interpretar a obra “Appel Interstellaire”, 

do compositor Olivier Messiaen, e a obra “Três Estudos para Trompa e Piano”, do compositor 
José Siqueira. 

 
4.3 – Na final, os candidatos deverão apresentar uma das duas obras a seguir: 

 
A. “Adagio e Allegro”, do compositor Robert Schumann. 
B. “En Forêt”, do compositor Eugène Bozza.  

 
 
5. Premiação 
 

5.1 – O vencedor irá receber o valor de R$ 5.000,00 oferecido pela MB Cases  
 
5.2 – O segundo colocado receberá o valor de R$ 2.000,00 oferecido pela ATB 
 
5.3 – O terceiro colocado receberá uma surdina oferecida pela Rimsky-Horns e um 
acessório oferecido pela Paxman  
 
  


