
 

 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 157/2019 

CAPACITAÇÃO SOBRE PEDAGOGIA CORAL COM “ANGELA BROEKER” – SALA SÃO 

PAULO – 26, 27 E 28 DE AGOSTO 

 

Prezados(as) Alunos(as) do Curso de Regência Coral, 

 

Convidamos os(as) alunos(as) do Curso de Regência Coral – 4º Ciclo da EMESP Tom Jobim 

para participarem da capacitação sobre Pedagogia Coral com a regente norte-americana 

Angela Broeker, que será realizada nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2019 na Sala São Paulo, 

das 09h às 12h e das 13h30 às 16h30. 

 

Os(as) alunos(as) interessados em participar da capacitação deverão enviar um e-mail para o 

endereço eletrônico: secretaria.aluno@emesp.org.br até o dia 22 de agosto de 2019 às 10h.  

 

Resumo da Capacitação: 

 Datas: 26, 27 e 28 de agosto 

 Horário: 9h às 12h e 13h30 às 16h30 

 Local: Sala São Paulo (Sala Almeida Prado) 

 

Angela Broeker 

Recente contratada da Western Washington University, Angela Broeker, realizará uma 
capacitação sobre Pedagogia Coral para os professores (as) da Santa Marcelina Cultura.  

Antes desta nomeação, Angela foi diretora das Atividades Corais na 

Universidade de St. Thomas por 20 anos, período em que seus corais 

se apresentaram em convenções nacionais, regionais e estaduais da 

Associação de Diretores Americanos de Coro, em excursões pela 

Ásia, Europa e América do Sul. 

Além de suas responsabilidades na Universidade, a Doutora Broeker 

apresenta convenções nacionais, regionais e estaduais da Associação 

Americana de Diretores de Corais, da Associação Nacional de 

Educação Musical, da Organização Americana de Educadores Kodály e 

da Associação Americana Orff-Schulwerk.  

Ela é maestrina convidada de numerosos coros consagrados, incluindo 

o Coro Infantil da ACDA em 2015, nas Conferências Regionais da 

Divisão Leste, Sul, Sudoeste, Norte Central, Noroeste e Central, além de Coros Nacionais 

em numerosas conferências da OAKE e coros de mais de 35 estados. Os trabalhos de 

regência internacional incluem coros em Pequim, Tóquio, Hong Kong, Seul, Qingdao, Nanjing, 

Guangzhou e Dubai. 

As linhas de interesse de pesquisa da Doutora Broeker incluem um desempenho autêntico e 

respeitoso da música de diversas culturas, bem como a exploração de cores vocais variadas 

que são possíveis com esse repertório. Recentemente, ela apresentou palestras sobre os 

temas da comunidade e inclusão dentro da experiência coral e está servindo no Comitê 

Nacional da ACDA para Iniciativas de Diversidade.  

Ela também foi editora convidada do Choral Journal de abril de 2006 e escreveu artigos para o 

Journal of the Choral em 2017, 2011, 2008 e 2006. Outras publicações incluem o Music 

Educators Journal de julho de 2000, o NAME Spotlight on Teaching Chorus, assim como 

muitas outras publicações musicais locais e regionais. Ela ainda é coautora do Educando Jovens 
Cantores, junto com outras duas autoras. 
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Desde já agradecemos a participação de todos e todas! 

 
Caso tenha quaisquer dúvidas, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para 

que possamos auxiliar da melhor maneira possível. 

 

Contatos da Secretaria: 

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br 

 

Data do envio: 20/08/2019 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 
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