
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!! 

Professorat: 
Gralla: Jordi Mestres i Jaume Aguza.   
Timbal: Lluís Giménez.  
Flabiol i tambor: Marc Riera.
Sac de gemecs: Francesc Sans. 
Tarota: Daniel Carbonell.
Acordió diatònic: Carles Belda.
Percussions de mà del Mediterrani: Víctor Pedrol.

Durant aquesta setmana podreu introduir-vos o aprofundir en les 
tècniques d’interpretació i d’acompanyament de les percussions de mà  
del mediterrani següents: la pandereta catalana, les castanyoles, el req 
(pandereta àrab) i la darbuqa (tambor àrab). Podreu escollir un dels 
instruments i aprofundir-hi o bé fer un tastet de cadascun d’ells. 

Disposem d’instruments per deixar en cas que no en tingueu. 

De qualsevol dels instruments 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.

Dates: del 2 al 6 de juliol de 2012.
Horari: de 16 a 20.30 hores.
Sessions: 30-45 minuts.
Lloc: Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet.
Edat mínima: 8 anys.

Taller de de consTrucció d’insTrumenTs
De vegades, sembla com si la música només estés reservada a grans 
intèrprets que toquen instruments caríssims. Però és possible construir 
instruments musicals útils i divertits a partir de materials del nostre 
entorn quotidià?

Si voleu convertir-vos en luthiers, en aquest taller tindreu l’oportunitat 
de fabricar vosaltres mateixos instruments d’inspiració tradicional 
catalana a partir de materials ben curiosos i que, finalment tocarem 
tots junts!

Professor: Xavi Gallego.
Dates: dilluns 2, dimecres 4 i divendres 6 de juliol de 2012.
Horari: de 17.00 a 19.00 hores.
Lloc: Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet.
Edat mínima: 8 anys (si els infants poden venir acompanyats d’un adult 
serà de gran ajuda al grup).
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Més informació: cultura.vilafranca.cat

Taller de Percussió corPoral i domÈsTica
No tens coneixements musicals però en canvi tens una habilitat 
prodigiosa per fer giravoltar una escombra per damunt del teu cap? 
O potser ja fas música però sempre has pensat que hi ha vida musical 
més enllà de l’instrument?

Tant si ets dels uns com si ets dels altres, en aquest taller descobriràs les 
possibilitats sonores tant del teu cos com d’alguns objectes quoti dians 
amb els quals mai hauries pensat que s’hi pot fer música.

Professor:  Xavier Vila.
Dates: dilluns 2, dimarts 3 i divendres 6 de juliol de 2012.
Horari: de 17.00 a 19.00 hores.
Lloc: Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet.
Edat mínima: 16 anys.

inscriPcions: 
Les inscripcions es podran realitzar fi ns al 22 de juny de 2012:
De 10 a 12 hores i de 17 a 20 hores a l’Escola Municipal de 
Música Mª Dolors Calvet (Pl. Penedès, 4), telèfon 93 817 37 93, 
a/e:  escolademusica@vilafranca.org
Un cop admès el grup o admesa la persona interessada, s’haurà de 
fer l’ingrés al compte bancari que s’indicarà. 
La matrícula no serà efecti va fi ns al lliurament del resguard de 
pagament.
Un cop formalitzada la matrícula, no se’n retornarà l’import.
Les places són limitades i es ti ndrà en compte l’ordre de presentació de 
les sol·licituds. Es prioritzarà l’alumnat de Vilafranca, si és necessari.
Si es disposa d’instrument, es recomana portar-lo.
Disposem d’instruments a disposició de l’alumnat que no en ti ngui.
Es disposarà, prèvia reserva, d’una aula d’assaig d’11 a 13 hores.

Preus:
Modalitat individual de 30 minuts: 35 €

Modalitat individual de 45 minuts: 45 €

Modalitat grup i col·lecti va de 45 minuts: 30 €/persona

Taller de construcció d’instruments: 25 €

Taller de percussió corporal i domèsti ca: 25 €

Àrea de Cultura

Amb la col.laboració de:

Organitzen:

mosTra de Tallers
El divendres 6 de juliol, de 21 a 22 hores, al Claustre Sant 
Francesc, hi haurà una mostra de música tradicional que 
anirà a càrrec de l’alumnat de tots els tallers.


