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Estamos lhes escrevendo um 8888250 666

importancia e urgencia.
.
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Trata-se do estudo de musica do chaver Isaac
foi
qual
,
o
movimento
do
chaver
antigo
),
Zinho
(
evsky
Karabitch
pelo movimento qrientado para o estudo em questao, tendo demons=
trsdo em todos esses anos, real aptidao para a musica.

O problema agora torna-se premente quando 0
ghaver Zinho se prepara para a Hachshara e alia e, surge-lhe uma
otima oportunidade de realizar um curso atraves de uma bolsa de
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estudos, regultado de um convenio BrasileEstados Unidos. Essa bol

sa ser-lhe-s fornecida graças a intervençeo do professor Rosllreut
ter, O qual de há muito tempo vem acompanhando e orábntando o Zin,
ES
ho nesta arte.
Tivemos ocasiso ja, de algumas vezes trocar-

mos ideias com o Zinho sobre qual seria a melhor maneira de rea

lizar o desejo do aperfeiçoamento musicsl 6 seguir o caminho do

movimento»
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Finalmente tivemos uma asseifa de chevra, ha

alguns dias atras, onde a opiniao da maioria dos cheverim foi de
coadunar a 8118 do Zinho juntamente com sequencia de seu estudo e
aprofundamento na musica. Para tanto porpuzemos ao Zinho: a) Ingresso na Hachshara em Dezembro. b) Apos 6 meses seguir com um grupara Epetz. c) tentar adiar a bolsa de estudos para os EKUU, de
ano, apos,permanencia de um bom tempo no pais, afim de se transe
formar tambem num kibutznike, nao deixando inclusive, nesse tempo,

de estudar musica

Eretz.

, em hora e tempo a combinar com a nova chevra em

Naturalmente o Zinho continuaria demonstrando
o seu valor e juntamente cons  מgrupo se ajustaris as melhores for-
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mas de continuar seus estudos no pais e pogsivelmente tambem no Exterior, mas tudo isso sempre condicionado a alia entes p/Eretz,

O Zinho concorda com tudo isto, porem: 1) Duvi-

da que se posga adiar a bolsa, pois a mesma e,de carater anual, mos

mentanea, e somente pode ser consefuida abesves ds embaixada smeri-

cana no Brasil, graças aos, conhecimentos e relaçoes de seu profgssor.

Acredita ainda que lhe sera muito mau interromper seu estudo apos a

Hachshara, pois a viagem ao exterior dar-lhe-ia possibilidades muito maiores. Em todo caso, dispoesse a aceiter uma soluçao sensata,
desde que seja possibel conseguir uma bolsa de estudos a priori ga-

rantida, sabendo inclusive, que tudo nao sera facil conseguir, pois

naturalmente nao so o tempo

devera demonstrar 1880 tudo, mas in-'

clusive a propria dificuldade ge em Eretz so conseguir tais bolsas,

REAR ei toda sua evolução musical, e a isto ele nso quer se submeter.
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Por isso estamos lhes escrevendo afim de perdir

uma opiniao completa de voces sobre éste assunto. Desconhecemos as

condiçoes de serem conseguidas estas bolsas ai, bem como pedimos

|

seja enviada uma carta longa e completa para a Hanhagá Artzit, afím
de que possamos senter com o Zinho ainda uma vez e com ele assentar

as bases de sus alia.e estudo.
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Sabemos o quanto e dáficil e as experiencia de
chaverim que viajam para cursos na Europa e depois para Eretz. 0 f1nal tem sido bastabte decepcionante, pois, nunca um gno tem sido bas
tante para qualquer estudo de urte, notadamente da musica, Em todo

caso apesar de confiarmos completamente no Zinho e nas combinaçoes
que comelo fizermos saindo o fato de o querermos ser o maximo bbjetivos nso nos permite apróver esta viajem sem termos os elementos

em maos, completamente.
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Queremos pois que voces façam o melhor possivel
8 dentro naturalmente de V. possibilidades, uma analise sobre s yie
da musical no país, e as possiblilidades » condições do Zinho, ja
que mais chaverim alem do Leao e Samuel, que ja estao em Eretz -bº

garin, o conhecem bem, e poder der ums opiniao concreta sobre a mes

lhor solução.
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O Zinho ate o presente efetuou os seguintes curs

CURSOS REALIZADOS :

Teoria

Solfejo
- Historia

Estetica
Regencia Coral
Harmonia
Contraponto

ôboe

Fuga
A REALIZAR

Piano

Regência Orquestral

Aperfeiçoamento Geral
Roellreutter

opos : aproveitamento de uma bolsa para os Estados

Unidos, resultante de um convento entre o governo brasileiro e amer-

rícano, de 1 ano, para regencia de orquestra.
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Devemos em mendog de Novembro, até o mais tar-

dar dia 18, realizar uma ultima essáfa com o Zinho, afím de resolver
sobre tudo. Esperamos que devido a urgencia e importancia do problema
os chaverim nos enviem longa e completa carta contando sua valiosa
opiniao sobre o merito do assunto, Sem mais despedimo-nos com um
cordial e chalutziano
ALET VEBAGSHEM
HENRIQUE SAZAN

