Eventos

Workshops
Joe já visitou as regiões do Brasil realizando workshops. Estes workshops (diferentes das
clínicas e master classes) têm a apresentação de temas que focam o resultado final de toda a
dedicação de Joe em relação a música. O estilo musical profissional para um instrumentista
que não visa a área de side man (acompanhar cantores ou bandas), não tem praia... É
necessário ser eclético, porém com identidade, isto é, ter sotaque, personalidade na
sonoridade, bagagem (que resultará em "carreira") e atitude correta no relacionamento
humano. Um impacto positivo que um músico pode causar aos ouvintes pode ser conquistado
independentemente do estilo, timbre ou número de notas. Isto é conseqüência de uma
identidade segura do músico. Esta "musicalização da didática" pode ser comprovada nos
workshops de Joe Moghrabi.

Master Classes
A master class de Joe é configurada da seguinte maneira: o contratante (produtor, loja ou
escola) define com Joe os assuntos para serem abordados em um dia de curso (duas ou três
aulas de 1h30m) que inclui uma apostila com CD, elaborada especialmente para o evento.
Numa master class o estudante terá um contato direto e claro com qualquer assunto - na teoria
e na prática.

Clínicas
Aqui temos um curso cuja duração pode variar de 2 a 3 dias - este evento reúne workshop e
master class. Nas clínicas, os estudantes terão contato com os assuntos de maneira muito
mais intensa, pois, as clínicas costumam ter uma carga horária de, no mínimo, 5 aulas e um
workshop no final. Devido ao tempo dedicado ao estudo, os estudantes participam do evento
tocando temas previamente combinados com o Joe.

Para contratar
Envie um email para o endereço: marketing@joe.pro.br indicando qual é o formato de aula
que mais lhe agradou, e, informações sobre sua localidade e o tipo de divulgação que será
feito no evento escolhido. São quesitos indispensáveis para fazermos um orçamento. Na etapa
da logística, seu contato será encaminhado para a VS Produtora.
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