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A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY® JÁ ESTÁ ACEITANDO INSCRIÇÕES 

PARA SE CONCURSAR A BOLSAS DE ESTUDO TALENTO PARA MATRÍCULA 

   E BOLSAS DE ASSISTÊNCIA PARA MATRÍCULA 

 

 

Um total de US$700 mil está disponível para 43 estudantes de música com dificuldades 

financeiras e que se interessem por música latina    
 

A data limite para se inscrever é dia 10 de abril de 2018   

 

MIAMI, FL (7 de dezembro de 2017) — A Fundação Cultural Latin GRAMMY
®
 anunciou 

hoje que já está aceitando pedidos para Bolsas de Estudo Talento para Matrícula e Bolsas de 

Assistência para Matrícula. Talentosos estudantes de música preferencialmente entre 17 e 24 

anos de idade, que necessitem de ajuda financeira e que tenham interesse pela música latina 

podem se inscrever.  

 

A Fundação Cultural Latin GRAMMY irá distribuir um total de US$700 mil num esforço para 

fomentar e apoiar a próxima geração de talentosos músicos que darão continuidade ao legado da 

música latina e sua significativa contribuição para a cultura mundial, como apresentado a seguir:   

 

 Três Bolsas de Estudo Talento para Matrícula de US$25 mil anuais, por quarto anos, 

com valor máximo de US$100 mil estão disponíveis para estudantes de bacharelado 

em música.    

 Quarenta Bolsas de Assistência para Matrícula serão outorgadas a estudantes que 

estiverem cursando universidades, num valor máximo de US$10 mil cada.  

 

Uma das Bolsas de Estudo Talento para Matrícula foi oferecida a Bettina Bulgheroni, 

empresária, apresentadora de televisão e filantropa. Ela está comprometida com a educação 

como um meio de desenvolvimento e erradicação da pobreza. "Meu profundo interesse na 

educação dos jovens latino-americanos e a intenção de acompanhar o trabalho realizado pela 

Fundação Cultural Latin GRAMMY no tocante à educação musical motivaram a criação da 

bolsa de estudos que leva meu nome e que financiará a carreira musical de um jovem talentoso" 

disse Bulgheroni. 

 

Esmirna Ortiz, ganhadora de uma Bolsa de Assistência para Matrícula, recebeu US$10 mil 

em 2015, 2016 e 2017, o que permitiu a ela prosseguir a sua formação na prestigiosa Berklee 

College of Music, da qual vai se formar na próxima primavera do hemisfério norte Bacharel em 

Produção e Engenharia Musical e Piano. 

 

"Estou muito agradecida à Fundação Cultural Latin GRAMMY por apoiar parte da minha 

educação", disse Ortiz. "A bolsa de estudos da Fundação me permitiu seguir os meus sonhos sem 

limitações. A organização foi fundamental para meu sucesso. Graças à sua ajuda eu vou me 

formar em breve e mal posso esperar para começar minha jornada no mundo profissional." 

 

http://www.latingrammyculturalfoundation.com/
https://www.latingrammy.com/en/latin-grammy-cultural-foundation-applications
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O Comitê de Bolsas da Fundação é encarregado de avaliar cuidadosamente uma ampla gama 

altamente competitiva de músicos jovens e aspirantes, em uma variedade de habilidades, 

utilizando políticas rigorosas. 

Até o momento, mais de 100 bolsas de estudo, totalizando impressionantes US$2,5 milhões 

foram outorgadas pela Fundação, que apoia a música latina de várias formas, tais como 

reconhecendo e financiando indivíduos, tanto no início como durante toda a sua educação 

musical. 

"Estamos ansiosos para começar a analisar os pedidos dos criadores de música do amanhã", disse 

Manolo Díaz, Vice-Presidente Sênior da Fundação Cultural Latin GRAMMY. "Há uma 

quantidade extraordinária de talentos dentro de nossa comunidade, e é um grande orgulho ser 

capaz de tornar a educação acessível para alunos que são apaixonados por música latina. 

Queremos dar a esses indivíduos a oportunidade de realizar os seus sonhos, bem como 

compartilhar seus dons com a indústria e o mundo." 

O formulario de inscrição e diretrizes se encontram em LatinGRAMMYCulturalFoundation.com  

Como parte do processo, estudantes devem completar dois vídeos de audição, apresentar duas 

cartas de recomendação e responder a duas perguntas do ensaio. Os materiais podem ser 

apresentados em inglês, espanhol ou português. O prazo para se inscrever é 10 de abril de 2018, 

às 23:59 (hora da costa leste dos EUA).  

Para informações completas e últimas notícias, visite o site oficial da Fundação Cultural Latin 

GRAMMY: LatinGRAMMYCulturalFoundation.com. Se você tiver alguma pergunta após 

consultar as diretrizes, favor enviar um e-mail para LGCF@grammy.com  

# # # 

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY: A Fundação Cultural Latin 

GRAMMY
®
 foi instituída pela Academia Latina da Gravação

™
 para promover a consciência e a 

valorização internacional das contribuições significativas da música latina e de seus criadores 

para a cultura mundial e para proteger seu rico patrimônio e legado musical. O principal foco 

beneficente da Fundação é fornecer bolsas de estudos para estudantes de música latina com 

necessidades financeiras, bem como conceder subvenções para estudiosos e organizações em 

todo o mundo para a pesquisa e preservação dos variados gêneros de música latina. Para obter 

informações adicionais, favor nos visitar em Latin GRAMMY Cultural Foundation ou junte-se 

às nossas redes sociais no Twitter e Facebook. 

 

CONTATO PARA MEIOS DE COMUNICAÇÃO: 
Teresa Romo 

310.581.1281 

Teresa.Romo@grammy.com 

http://www.latingrammyculturalfoundation.com/
https://www.latingrammy.com/en/cultural-foundation
https://www.latingrammy.com/en/cultural-foundation
mailto:lgcf@grammy.com
https://www.latingrammy.com/en/cultural-foundation
https://twitter.com/LatinGRAMMYs
https://www.facebook.com/LatinGRAMMYs
mailto:teresa.romo@grammy.com

