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Instruccions per participar a la setmana oberta

DIUMENGE 12 DE JUNY

ESPECTACLE MUSICAL 1:

Aquafonia -BESCANÓ-

Espectacle sonor i visual en què s'interpretaran temes de jazz, música clàssica, música tradicional de diferents països i altres estils musicals
fent ús de l'aigua com a eix vertebrador.
El principal instrument del concert són les ampolles afinades, tot i que també es fan servir instruments de percussió aquàtica, l'udu o tubs
il•luminats. Una actuació plena de llum i de colors en què la veu en off conduirà tot l'espectacle i que, en algun moment determinat, demanarà
l'ajuda dels assistents per seguir endavant.
Adreçat a pares, mares i tot l'alumnat
Professor: Pau Elias
Lloc: Teatre de Bescanó
Horari: 11.00h

DIMECRES 15 DE JUNY
TALLER 2: La veu, un instrument invisible-CERVIÀ DE TERLa veu és un instrument que tots tenim i del qual podem disposar. Com qualsevol instrument, si es vol fer servir adequadament, s’ha de
treballar.
Si estàsinteressat en el món del cant, en aquest taller descobriràsels primers recursos per educar la tevaveu.
Adreçat a alumnes a partir de 1r curs, alumnes de Teatre Musical i de Música a Mida a partir de 9 anys i a adults.
Professora: Vera Krasnoperova
Lloc: Aula de música de Cervià de Ter (Hotel d’Entitats)
Horari: 18.00h – 19.00h

CONCERTS D’AULA:
Sant Julià de Ramis – Sarrià de Ter
Centre Cívic
1a sessió: 18.00h
2a sessió: 19.00h
Vilablareix
Can Gruart (sala de conferències)
1a sessió: 17.30h
2a sessió: 18.30h

DIJOUS 16 DE JUNY
TALLER 3: Hänsel i Gretel -FORNELLS DE LA SELVAQui no coneix el conte de Hänsel i Gretel?
En aquest taller descobriràs l’òpera d’E. Humperdinck, que porta el mateix nom i va adreçada als infants.
També interactuarem en algunes de les seves melodies més conegudes i acabarem el taller fent unes manualitats amb llaminadures.
Adreçat als alumnes des de Sensibilització 2 fins a 1r curs i alumnes de Música a Mida de 7 a 9 anys.
Professores: Elisenda Mateu i Pilar Paredes
Lloc: Cuina del Centre Cultural La Sitja
Horari: 18.00h – 19.15h
*Places limitades: 14 alumnes
* Cal confirmació si es té alguna intolerància alimentària.

TALLER 4: Laboratori d'enregistrament i mescla-CERVIÀ DE TERT'agradaria enregistrar i crear la teva pròpia música? En aquest taller ens introduirem en el món de la producció musical en estudi i aprendrem a
utilitzar les eines digitals. Podrem fer enregistraments de diferents instruments, escoltar arranjaments fets en partitura/MIDI tocats per
instruments virtuals i aprendrem el concepte de mescla i masterització!
Adreçat als alumnes de quart curs i alumnes de Música a Mida a partir de 12 anys fins a adults.
Professor: Jordi Clemente
Lloc: Aula de música de Cervià de Ter (Hotel d'Entitats)
Horari: 17.15h – 20.30h
*Cada alumne/a haurà de portar el seu ordinador portàtil i uns auriculars.

CONCERTS D’AULA:
CELRÀ
Teatre Ateneu
Horari: 18.00h

SALT
Auditori Coma Cros
1a sessió: 18.00h
2a sessió: 19.30h

DIVENDRES 17 DE JUNY
TALLER 5: Toquem en grup!-CELRÀTaller adreçat als alumnes a partir de 8 anys que vulguin viure l’experiència de tocar en un grup i provar els següents instruments: bateria, piano
o teclat, baix elèctric i guitarra elèctrica.
El taller s’estructurarà en quatre parts:
-Breu descripció dels diferents instruments.
-Audició per conèixer el timbre, les seves possibilitats i la funció de cada un dins del grup.
-Tastet d’instruments.
-Preparació d’un tema senzill en el qual els participants s’integraran tocant els seus instruments.
Adreçat als alumnes a partir de Preparatori 2 i alumnes de Música a Mida a partir de 8 anys.
Professor: Joan Bosacoma
Lloc: Aula de música del Centre Cultural La Fàbrica
Horari: 18.00h – 19.00h
*Places limitades: 15 alumnes

TALLER 6: Instruments del món i improvisació -SARRIÀ DE TERFarem un viatge sonor mitjançant diferents instruments de corda, vent i percussió del Mediterrani, Orient Mitjà i Àsia Central ressaltant la seva
personalitat tímbrica i les possibilitats interpretatives de cada instrument. Veurem i escoltarem instruments de diferents cultures (flautes, violes,
dilruba, santur, bendirs, panderos, tamborina de cordes...
Un altre dels principals objectius del taller és crear amb el llenguatge de la música. Intentarem iniciar-nos en l’art d’improvisar de manera
totalment lliure amb la premissa de gaudir creant, motivats pels llenguatges musicals del món!
Adreçat alumnes a partir de Preparatori 2 i alumnes de Música a Mida a partir de 8 anys.
Professora: Míriam Encinas
Lloc: Sala d’El Coro
Horari: 17.00h – 18.00h
*Els alumnes poden portar el seu instrument o qualsevol altre instrument que tinguin a casa.
Cal que tinguin coneixements musicals i un domini bàsic del seu instrument.

CONCERTS D’AULA:
FLAÇÀ
Casal
Horari: 18.00h
BORDILS
Casal
Horari: 17.00h
CELRÀ
Teatre Ateneu
Horari: 18.00h

DISSABTE 18 DE JUNY
TALLER 7: Escola de Guitarres del Gironès: Acords i ritmes!–CELRÀTaller adreçat als alumnes de guitarra d’entre 7 i 12 anys on es treballaran el ritme i els acords .
Es prepararà una cançó en diferents tonalitats i s’experimentarà amb els diferents ritmes coneguts per a la seva preparació.
Adreçat als alumnes de guitarra a partir de Preparatori 1 i alumnes de guitarra de Música a Mida d’entre 7 i 12 anys .
Professors:Euken Ledesma i Ferran Plana
Lloc: Centre Cultural La Fàbrica.
Horari: 11.00h – 12.00h

TALLER 8: Jove Orquestra del Gironès: Toquem dins d'una orquestra!
-FORNELLS DE LA SELVASi vols conèixer la sensació de tocar en una orquestra de cambra, porta el teu instrument i participa tocant en un assaig obert amb la Jove
Orquestra del Gironès. Enmig dels altres instrumentistes tocarem algunes partitures conegudes i provarem com sona tota la barreja musical que
en sortirà.
Adreçat als alumnes a partir de Preparatori 2 i alumnes de Música a Mida a partir de 8 anys.
Professor: Albert Bosch
Lloc: Teatre de la Sitja
Horari: 12.00h – 13.00h

TALLER 9: Música i somriures–FORNELLS DE LA SELVAPartitures de la història de la música escrites en clau còmica i amb una bona dosi d’ironia. Audició participativa i comentaris de peces de
compositors clàssics i d’altres més desconeguts barrejant música amb humor, com poden ser El carnaval dels animals, La simfonia de les
joguines i peces vocals del Renaixement..
Adreçat a mares, pares, alumnes a partir de Preparatori 1 i alumnes de Música a Mida a partir de 7 anys.
Professor: Albert Bosch
Lloc: Aula de música del Centre Cultural La Sitja
Horari: 17.00h – 18.00h

DILLUNS 20 DE JUNY
CONCERT D’AULA:
QUART:
Local Social
Hora: 17.30h

DIMARTS 21 DE JUNY
TALLER 10: El ritme de les paraules -SALTTaller estructurat en dues parts:
La primera part és una introducció al KONNAKOL, un sistema rítmic d'aprenentatge basat en la tradició de la percussió de la música carnàtica
del sud de l’Índia que consisteix a construir, combinar i vocalitzar figures rítmiques amb unes síl•labes determinades, mantenint la pulsació amb
els gestos de les mans.
A la segona part s’experimentarà i improvisarà amb alguns textos que es reconvertiran rítmicament en un RAP.
https://www.youtube.com/watch?v=4Z84CnmymUI
https://www.youtube.com/watch?v=NnmJizl_XH4
https://www.youtube.com/watch?v=qdASeGlQW1g&t=54s
Adreçat a alumnes a partir de Preparatori 2 i alumnes de Música a Mida a partir de 8 anys.
Professor: Enric Canada
Lloc: COMA CROS (Auditori)
Horari: 17.30h – 18.30h
*Places limitades: 15 alumnes

CONCERTS D’AULA:
SANT GREGORI
Espai La Pineda
1a sessió: 18.00h
2a sessió: 19.30h
BESCANÓ:
Teatre
Hora: 18.00h
MEDINYÀ:
Sala del Local Social
Hora: 19.00h
CONCERT D'ADULTS DE L'EMG: 20.15h

DIMECRES 22 DE JUNY
TALLER 11: Batucada -SANT GREGORIAprendrem patrons que s’utilitzen en el món de la percussió de carrer.
Utilitzarem diversos instruments com el tabal, la caixa, o el bombo, entre d’altres.
Observarem la varietat de timbres sonors i crearem diferents engranatges on tothom serà conscient de la importància de la seva aportació.
Adreçat a alumnes des de 1r fins a 4t curs i alumnes de Música a Mida a partir de 9 anys.
Professor: Aniol Miró
Lloc:Centre Cívic (sala gran)
Horari: 17.00h-18.00h
*Places limitades: 10 alumnes

TALLER 12: Danses familiars-VILABLAREIXEn aquest taller farem un tastet de 3 danses que es solen ballar, tant en trobades escolars, com en ballades de plaça.
Farem el ball del rogle, el patatuf i els set salts.
Taller familiar en el qual poden participar alumnes, mares i pares.
Adreçat a mares, pares, alumnes a partir de Preparatori 1 i alumnes de Música a Mida a partir de 7 anys.
Professora: Montse Casanova
Lloc: Centre Cultural Can Gruart
Horari: 18.30h - 19.30h
*Es recomana portar roba i calçat còmodes.
*Places limitades: 24 alumnes

CONCERTS D’AULA
FORNELLS DE LA SELVA
Teatre La Sitja
1a sessió: 17.30h
2a sessió: 19.30h
CERVIÀ DE TER /SANT JORDI DESVALLS:
Església de Sant Genís de Cervià de Ter
1a sessió: 18.00h
2a sessió: 19.30h

Per a l'assistència als tallers i als espectacles és obligatori formalitzar la inscripció.
L'alumnat rebrà un correu electrònic per poder fer-ho.
Termini d’inscripció:del 19 de maig al 2 de juny
Important: si no hi ha un mínim d'alumnes inscrits per a cada taller i espectacle, l'EMG pot
decidir anul·lar l'activitat.
Durant la Setmana Oberta es substituiran les classes habituals pels diferents tallers i
concerts. Per tant, no hi haurà classe els dies següents:
-Dimecres 15 de juny
-Dijous 16 de juny
-Divendres 17 de juny
-Dimarts 21 de juny
-Dimecres 22 de juny
El dilluns dia 20 de juny es faran les classes habituals en totes les aules menys a l’aula
de Quart

