
Àrea de Cultura

organitzen:

amb la col·laboracio de:

tallerS d’eStiU 
de mÚSica 

tradicional

del 4 al 8 de 
JUliol de 2016

inScriPcionS 30 de maig al 10 de JUny 



tallers 
d’instruments 
tradicionals:
Sempre has volgut saber com es toca 
un sac de gemecs i mai no has tingut 
l’oportunitat de provar-ho?
Vols aprofundir en els teus coneixements 
d’acordió diatònic?
o, potser, toques en un grup de 
gralles i voleu millorar alguns aspectes 
d’interpretació? 
ara és la teva!! 

- gralla: Jordi mestre, Jaume aguza i 
ivó Jordà.                    

- timbal: lluís giménez.         
- Flabiol i tambor: cristina boixadera.
- Sac de gemecs: Francesc Sans.                   
- tarota: daniel carbonell.
- acordió diatònic: núria lozano.
- Percussions de mà del mediterrani*: 

Víctor Pedrol.
* Pandereta catalana, castanyoles,  
req (pandereta àrab) i darbuqa  
(tambor àrab). Podreu escollir un dels 
instruments i aprofundir-hi o bé fer un 
tastet de cadascun d’ells.  

informació:
dates: del 4 al 8 de juliol.
Horari: de 16h a 20.30h.  
Sessions: 30-45 minuts.
lloc: escola municipal de música m. 
dolors calvet.
edat mínima: 8 anys.
coordinació: iris gayete.

Podeu escollir la modalitat de classe que 
més us convingui:
• individual, per iniciar-vos o 

perfeccionar la vostra tècnica.
• classes col·lectives, on us agruparem 

segons el vostre nivell i edat. màxim 3 
integrants.

• modalitat grupal, per a grups ja 
formats. màxim 4 integrants. cal tenir 
un domini tècnic de l’instrument

taller de 
conjunt gran 
de gralles:
Viure la vibració, el plaer i l’emoció de 
tocar en un gran grup de grallers és 
una experiència que cap graller en pot 
prescindir. 
els conjunts de gran format en el món 
graller són una formació poc explotada i 
treballada i ara en teniu una oportunitat 
fantàstica.
aquest taller pretén treballar en conjunt un 
repertori molt variat i amb arranjaments 
de fins a 6 veus diferents tot descobrint 
la potència sonora, les dinàmiques i 
l’espectacularitat d’una formació gran.
el taller anirà a càrrec de Jaume aguza.

informació:
Horari: de dilluns a divendres de 19h a 
20h. 

Per inscriure’s al taller, cal tenir domini 
de l’instrument. 

mostra  
dels tallers: 
el divendres 8 de juliol de 2016 de 21h a 
22h al claustre de Sant Francesc hi haurà 
la mostra de música tradicional que anirà 
a càrrec dels alumnes dels tallers.

inscripcions:
- les inscripcions s’han de realitzar per 

internet del 30 de maig al 10 de juny 
de 2016 a l’enllaç que trobareu a la 
web de l’ajuntament: http://cultura.
vilafranca.cat/.

- noVetat!! en fer la inscripció cal que 
escriviu, en una sola sol·licitud, els 
instruments que voleu fer i la prioritat 
per a cadascun. Primer assignarem 
horari a totes les primeres opcions, 
després, amb les places que restin, 
assignarem horaris a les segones 
opcions, després a les terceres i així 
fins a acabar les places.

- Si a banda de fer classes individuals o 
col·lectives voleu fer una classe grupal, 
per a aquesta darrera modalitat sí que 
haureu d’omplir una altra sol·licitud. 
Un dels integrants del grup, com a 
representant, n’haurà d’omplir una 
per a tot el grup, on caldrà fer-hi 
constar el nom de tots els integrants. 

- les places són limitades i es tindrà 
en compte l’ordre de presentació de 
les sol·licituds. Quan totes les places 
estiguin completes, les sol·licituds 
passaran a formar part d’una llista 
d’espera.

- Un cop el grup o la persona 
interessada rebi la confirmació de 
l’horari que li pertoca s’haurà de 
fer l’ingrés al compte bancari que 
s’indicarà. És obligatori fer arribar el 
resguard per fer efectiva la matrícula 

la setmana abans de l’inici del curs, en 
cas contrari es cobrirà la plaça amb un 
altre alumne.

- Si la inscripció és per a la modalitat 
grupal, omplir només 1 sola fitxa de 
grup.

- no es retornaran els diners en 
cas de baixa voluntària ni un cop 
formalitzada la matrícula.

- Si es disposa d’instrument, cal portar-lo.
- disposem d’instruments durant les 

classes per a l’alumnat que no en tingui.
- es disposarà, prèvia reserva, d’una 

aula d’assaig d’11h a 13h.
- l’organització es reserva el dret 

d’anul·lar algun taller si no hi ha un 
mínim d’inscripcions.

- el divendres els horaris de les classes 
es poden veure afectats pels assajos de 
la mostra.

més informació: de 10 a 12h a l’escola 
municipal de música (Pl. Penedès, 4),  
per telèfon 938173793 o per e-mail:  
smaraver@vilafranca.org.

Preus*:
- modalitat individual de 30 minuts: 38€
- modalitat individual de 45 minuts: 48€
- modalitat grup i col·lectiva de 45 

minuts: 33€/persona
- taller de conjunt gran de gralles:  

20€/persona

*els empadronats a Vilafranca  
tindran un 7% de bonificació.


