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Soundpainting	  
	  

 
 

por 

François Choiselat 
 

Sábado 
 

16 de abril de 2016 
 

Escola Superior de Educação de Lisboa 
 
 
 

Destinatários: Educadores de infância, professores do Ensino Básico, professores de educação musical/ música, 

animadores sociais,  músicos, cantores, bailarinos, atores, artistas visuais, marionetistas, artistas de circo, entre 

outros performers e todos os interessados na temática. 

 

Duração: 3h30 horas  

Horário: 

16 de abril das 9h30 às 13h 3h30m 

 

Local: Escola Superior de Educação de Lisboa 

 

 

 

 

 



	  	  

 

 

 

Apresentação 

 

O Soundpainting é uma linguagem gestual de composição em tempo real, criada e desenvolvida em 1974 por 

Walter Thompson (músico, compositor e pedagogo). 

Esta linguagem dirige-se a músicos, cantores, professores, bailarinos, atores, artistas visuais, marionetistas, 

artistas de circo, entre outros performers. 

Faz a ligação entre uma orquestra do tipo clássico e um ensemble de improvisação livre. 

Não é uma direção de sentido único - o soundpainter está constantemente à escuta das propostas dos performers. 

Este linguagem, aberta a todas as expressões artísticas, permite juntar pessoas de múltiplos horizontes e é 

acessível a todos: crianças, adultos, amadores e profissionais. 

 

Conteúdos do Workshop 

• Apresentação da história do Soundpainting, sua evolução e desenvolvimento atual. 

• Aprendizagem dos primeiros 20 sinais e da sintaxe base (quem – o quê – como – quando) para os participantes 

enquanto intérpretes. 

• Possibilidade de alguns participantes assumirem o papel de soundpainter. 

• Apresentação final de uma peça improvisada, a partir dos sinais aprendidos, durante cerca de trinta minutos, 

incluindo peças curtas sob a direção de participantes-soundpainters. 

 

François Choiselat 

 

 

Completou os estudos musicais na École Nationale de Musique de Troyes em trombone, formação musical e 
composição, seguindo-se 3 anos de aperfeiçoamento no trombone no Conservatório do 15º bairro de Paris  com 
Gilles Millière e Jacques Mauger, tendo decidido dedicar-se à improvisação . 
Diplomou-se em Arranjos Musicais com Yvan Julien no CIM (Centre d’Informations Musicales) a primeira escola de 
Jazz e Músicas Atuais criada em França.  
Participou no Big Band de Saint André les Vergers tendo dirigido o conjunto dois anos . 
Tocou em diversos agrupamentos nomeadamente no Sextet Koun (Paris), na Big Band Caravansérail de Jacques 
Bolognési (Paris), no Bourgogne Jazz Ensemble (Dijon), no Unit 5 Quintet (Troyes), no Day After Day Quintet 
(Troyes), na Jazz Orchestra do departamento da Yonne dirigida por Jean-Christophe Cholet (CD « Ostinatologie ») 
entre muitas outras atuações em Troyes. 
Participou recentemente na banda « Vents d’Est » (Reims), sob a direção musical de Serge Adam (CD «Bucarest»), 
e em seguida participou num segundo projeto sob a direção de Vincent Courtois (CD «Les Contes de Rose 
Manivelle»). 
Foi professor de trombone, formação musical e dinamizou ateliers de improvisação na escola de música Aurore em 
Saint André les Vergers e na escola municipal de La Chapelle Saint Luc. 
Desde 1997 é membro do grupo Alka, um grupo de músicos compositores que se dedicam à música jazz e à 
música improvisada e que dinamizam projetos cujo objetivo é a criatividade e o ensino. 
Entre 2001 e 2003 animou ateliers de improvisação musical na Maison pour Tous em Sainte Savine. 



	  	  

Desde abril de 2004 trabalha com a orquestra de jazz da Universidade de Tecnnologias de Troyes. 
Começou a interessar-se pelo vibrafone em 2002 e em 2006 decidiu dedicar todo o seu tempo a este instrumento, 
iniciando assim o Quarteto Haliple. Em 2008 fundou o Quarteto Alzaia. Participou em vários projetos musicais. 
Em 2010 fundou, com o François Cotinaud, a Klangfarben Orchestra, um ensemble musical composto por músicos, 
atores e bailarinos que se servem da metodologia Soundpainting. 
 
Discografia: 
 
1992 - ODéJY Octet - Jean-Christophe Cholet 
2000 - Bucarest - Serge Adam - MFA 
2002 - François Cotinaud fait SON Raymond Queneau - François Cotinaud Musivi 
2003 - Les Contes de Rose Manivelle - Vincent Courtois - Vent d’Est 
2004 - Paradigm - Luis Vina - Chief Inspector 
2005 - Rimbaud et SON double - François Cotinaud - Musivi (CD + DVD) 
2012 – Klangfarben 
 
 
Inscrição: 

A inscrição deverá ser efetuada  para o  email apem.educacaomusical@gmail.com enviando a ficha de inscrição 

e o comprovativo do pagamento.  

O pagamento deverá ser feito por transferência bancária para o NIB/IBAN da APEM:  

PT 50 0018 0000 0060 8889 0013 6 - Banco Santander Totta.  

A inscrição ficará formalizada quando se receber a ficha de inscrição e a fotocópia do pagamento ou confirmação 

bancária da transferência até 14 de abril de 2016. 

 

Valor da Inscrição: 

Sócios da APEM - € 15 / Estudantes* – 20€ / Não sócios- €25 
 
As 3 primeiras inscrições de estudantes da ESELX terão 50% de desconto. 

 

 

Informações: 

 

 

associação portuguesa de educação musical	  
Praça	  António	  Baião	  n.º	  5B	  Loja	  	  	  1500	  712	  	  	  Lisboa	  	  	  Portugal	  
Tels.	  21	  778	  06	  29	  –	  91	  759	  25	  04	  –	  936	  756	  246	  
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