Divendres 22 d’abril
TALLER DE TXALAPARTA. Després
d'una llarga i extensa trajectòria amb el grup
"Txala" de Tarragona, Nando Taló i Siscu
Aguilera, segueixen de forma activa i
continuada amb tot el món que envolta aquest
instrument, la Txalaparta.
Hora i lloc: 16.15-17.30h. Sala d’Audicions
TALLER DE TXALAPARTA.

LLEGENDA EDATS, ACTIVITATS I TALLERS
INICIACIÓ 1 ,2 (3, 4 ANYS)
INICIACIÓ 3 (5 ANYS)
APRENENTATGE BÀSIC 1
APRENENTAGE BÀSIC 2
NIVELL ELEMENTAL
NIVELL MITJÀ I MÒDUL

Hora i lloc: 17.45-18.45h. Sala d’Audicions

ADULTS

EL SO I EL SILENCI. Un massatge
sonor que relaxa, inspira i harmonitza, a càrrec
de Jordi Casals. Amb bols de cristall de quars i
minerals, acompanyats d’altres instruments que
també tenen propietats terapèutiques. Els
alumnes cal que portin roba còmoda o esportiva
i una estoreta si en disposen.

ACTIVITAT OBERTA A TOTHOM

Hora i lloc: 17.45-18.45h. Aula 12.
EL SO I EL SILENCI. Un massatge
sonor que relaxa, inspira i harmonitza, a càrrec
de Jordi Casals.
Hora i lloc: 19 .00-20.00h. Aula 12.

Inscripcions als tallers/activitats
Cal retornar la butlleta d’inscripció als tallers
abans del divendres 8 d’abril de 2016 a la
Secretaria del centre.
Totes les activitats programades treballen continguts
complementaris a les programacions del centre i
suposen una manera diferent de reforçar, ampliar i
consolidar aquests continguts. És per aquest motiu que
es recomana que cada alumne participi als tallers que
s’han organitzat per al seu nivell educatiu.

XV Setmana
Musical

Més informació: EMMA
CONCERT CLOENDA DE LA XV
SETMANA MUSICAL: TARRAGONAKO
TXALAPARTA SKOLA.
Hora i lloc: 20.30 h Casal Agramuntí
Entrada gratuïta

Telèfon: 973 390 536
Mail: c5006434@xtec.cat
Web: www.emmagramunt.cat
Organitza:

Col·labora:

UN MÓN DE MÚSICA
Del 19 al 22 d’abril de 2016

XV Setmana Musical
UN MÓN DE MÚSICA

PERCUSSIÓ AFRICANA, a càrrec de
Khan Cartrö. Aprendrem ritmes i patrons
bàsics del nord-oest d’Àfrica amb el djembé i
la derbuka: com ha de sonar, com es toca,
quins són alguns ritmes i patrons, com tocar
en grup... Aquests són alguns del aspectes que
es treballaran.

ESCOLTAR PER VEURE: TALLER
DE PERCEPCIÓ AUDITIVA AMB ELS
INSTRUMENTS BASCHET, a càrrec de Khan
Cartrö. La sessió s’ inicia amb un petit concert
introductori per part de l’artista/professor, i
s’estructura amb el progressiu descobriment
dels instruments a partir d’ una escolta reduïda
- sense veure l’ origen del so-, en el qual els
protagonistes i artistes són els propis
participants. En el transcurs de la sessió,
cadascun dels alumnes podrà normalment tocar
el “cristall”, i altres dos instruments: l’ un de
manera aleatòria a l’inici, en formació d’1, 2, 3,
4, i 5 tocadors; i l’altre – fruit de la pròpia
elecció-, a la segona part de la sessió, fent un
concert amb part del grup i per els altres
companys - que fan de públic.

Hora i lloc: 17,15 – 18,15. Sala d’Audicions

Hora i lloc: 17,15-18,15h. Sala d’Audicions.

Arriba un any més la Setmana Musical a
l’EMMA. Aquest any us proposem gaudir
d’un viatge musical

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Dimarts 19 d’abril

* PERCUSSIÓ AFRICANA.
Hora i lloc: 18,30-19,30. Sala d’Audicions
*(Alumnes de NE1)
** PERCUSSIÓ AFRICANA, a càrrec de
Khan Cartrö.
Hora i lloc: 19,45-20,45. Sala d’Audicions
**(Alumnes de NE2, 3 i 4)
FEM UNA ORQUESTRA DE VIDRE, a
càrrec de Gabriel.la Mezö.
Hora i lloc: 20,00-21,00. Aula 12.

.

Dimecres 20 d’abril

ESCOLTAR PER VEURE: TALLER DE
PERCEPCIÓ
AUDITIVA
AMB
ELS
INSTRUMENTS BASCHET, a càrrec de Khan
Cartrö.
Hora i lloc: 18.30-19.30h. Sala d’Audicions.
ESCOLTAR PER VEURE: TALLER DE
PERCEPCIÓ
AUDITIVA
AMB
ELS
INSTRUMENTS BASCHET, a càrrec de Khan
Cartrö.
Hora i lloc: 19.45-20.45h. Sala d’Audicions.

Dijous 21 d’abril
TALLER MUSICAL.
INSTRUMENTS, RITMES I BOMBOLLES DE
SABÓ, a càrrec de Mariana Grosu i Lana
Kovačević.
El taller consta de dues parts: una primera on es
construirà una pandereta i a la segona part,
tocarem sota la batuta de les bombolles.
Cada alumne ha de portar el seu instrument.
Qui no porti instrument, farà el taller amb
instruments Orff de l’Escola.
Hora i lloc: 17,15 – 18,45. Aules 11 i 12.

LA SENSIBILITZACIÓ DE
LA MÚSICA DES DE L’EXPERIÈNCIA, a
càrrec Lana Kovačević.
I tu, com explicaries la teva experiència? Amb
aquesta qüestió s’inicia aquest taller musical el
qual ens ajudarà a comprendre el veritable
significat del que la música és capaç de
transmetre’ns, sentir i valorar. Experiències,
vivències, històries reals, poesia i també...
Música. Històries del món actual que només la
música pot i vol donar veu. En definitiva, el
poder de la música i el seu valor.
Hora i lloc: 20.00-21.15h. Sala d’Audicions.

