
INFORMAÇÕES - COMO SE INSCREVER PARA AS AUDIÇÕES:

1) Faça sua inscrição inicial diretamente no site da L.A.M.A., preenchendo o formulário no 
endereço: www.citizengroove.com/clients/LAMA/apply/flexform/1/ (o campo 
“Applicattion Type” no formulário deve ser marcado como “Scholarship”)

2) No final do processo de inscrição há um link para pagamento de uma taxa. NÃO PRECISA PAGAR 
NADA, pode ignorar essa etapa, pois eles estão abonando os candidatos brasileiros desse pagamento.

3) Mande um email (preferencialmente em Inglês, mas se tiver dificuldades pode ser em 
Português) confirmando sua inscrição e solicitando agendamento para santiago.granados@
lamusicacademy.edu pois o Santiago será a pessoa do LAMA que virá pessoalmente ao Brasil 
para as audições, e é ele quem pré-selecionará e efetivamente agendará todos os candidatos 
para as audições no Brasil.

4) Quaisquer dúvidas sobre o processo de seleção e agendamento devem ser dirigidas 
diretamente por email ao Santiago. O mesmo quanto à dúvidas no preenchimento do 
formulário de inscrição inicial. A escola Música Moderna apenas sediará as audições, mas todo 
o processo de seleção e toda e qualquer dúvida sobre os pré-requisitos envolvidos só podem 
ser respondidos pelo próprio responsável pela L.A.M.A. - nós não sabemos outras informações 
além das que estão descritas aqui nessa página.

5) O evento tem vagas limitadas. Além das audições, haverá um Workshow e uma palestra com 
músicos tanto da LAMA quanto conceituados músicos brasileiros que os acompanharão (vide 
cartaz acima na página). Se você tem interesse em comparecer apenas para assistir 
certifique-se de reservar sua vaga previamente ligando para a escola Música Moderna nos 
telefones (21) 2622-3625 ou 4126-2870 e te informaremos se ainda há vagas ou não.

6) Quem não fizer reserva prévia e receber por email confirmação dessa reserva para imprimir 
e apresentar na escola no dia do evento não poderá entrar, sem excessões, pois o espaço é 
limitado. Isso também vale para o caso de você ser aprovado para as audições e resolver trazer 
acompanhantes - acompanhantes de candidatos também deverão reservar a vaga 
antecipadamente, estando sujeitos a lotação do espaço, sem excessões.


