SEMINARIS DE MÚSICA ACGC 2019
Arriba la segona edició dels seminaris de música organitzats per l’Agrupació de Colles
de Geganters de Catalunya. Els seminaris són oberts a totes les colles geganteres que tinguin
una formació de gralles i tabals, que vulguin potenciar la formació continuada del grup,
compartint experiències amb altres colles.

Els seminaris consisteixen en 3 sessions per
a gralla (7 hores) i 2 per a tabal (5 hores). Es
treballarà amb professors especialitzats la
tècnica de l’instrument com altres aspectes
relacionats amb l’instrument i la música. En
aquesta edició els seminaris estaran dividits
per nivells.
Els exercicis i coneixements que es
treballaran estan plantejats perquè s’integrin
i es practiquin entre les diferents sessions
dels seminaris amb la colla.

Calendari, Seminaris Gralla
Opció A, nivell mitjà
o 26 octubre, Vidreres, 10:30 - 12:30h
o 23 novembre, Lloret de Mar, 10:30 - 12:30h
o 14 desembre, Tordera, 10:00 - 13:00h
Opció B, nivell avançat
o 26 octubre, Sant Feliu de Llobregat, 10:30 12:30h
o 23 novembre, Cervelló, 10:30 - 12:30h
o 14 desembre, Castellbisbal, 10:00 - 13:00h
Opció C
o 19 octubre, Des Castell, intensiu 5 hores

Calendari, Seminaris Tabal
Opció A, nivell mitjà
o 23 novembre, Lloret de Mar, 10:30 - 12:30h
o 14 desembre, Tordera, 10:00 - 13:00h
Opció B, nivell avançat
o 23 novembre, Cervelló, 10:30 - 12:30h
o 14 desembre, Castellbisbal, 10:00 - 13:00h

Seminaris de música ACGC 2019
Destinataris
Colles geganteres associades a l’ACGC
que tinguin un grup de música amb
formació tradicional.
Un o dos membres per colla per a cada
instrument.
Es recomana la participació de la mateixa
colla al seminari de gralla i tabal.
Els seminaris no són per a gent que
s’inicia a l’instrument.

Professorat
Gralla
Manu Sabaté (opció A), Jordi Mestres (opció
B) i Sònia Arias (opció C) professors de
l’Aula de Sons.
Tabal
Albert Garcia (opció A), Gerard Pouget
(opció B), professors de l’Aula de Música
Tradicional i l’Aula de Sons.

Programa
El programa detallat de les diferents sessions i/o obres s’acordaran entre els participants i
professor a la primera sessió.
Nivell mitjà gralla: tècnica de l’instrument, exercicis d’afinació i manteniment del tempo
en les obres i taller d’inxes.
Nivell avançat gralla: tècnica de l’instrument, musicalitat, fraseig i execució d’aguts.
Tabal: acompanyaments rítmics tradicionals (patrons rítmics per utilitzar-los en diferents
gèneres musicals), manteniment i conservació de l’instrument, consells per assajar amb el
conjunt.

Cada sessió s’iniciarà amb una valoració després d’aplicar les tècniques del seminari amb
la colla.

Seminaris de música ACGC 2019
Inscripcions
o Els seminaris són gratuïts
o A partir de 14 anys (menors hauran
d’estar acompanyats)
o 20 places per a cada seminari
o Assignació de places per ordre
d’inscripció
o Inscripcions a partir del 2 d’octubre a
l’enllaç:
https://forms.gle/o71Ess7QY9Ea3fYB9

Material
Instrument propi i faristol

Organitza

Col·labora

Ajuntament Des Castell

Per a més informació musica@gegants.cat
Especial agraïment a les Colles Geganteres i Institucions que han cedit un espai per a la
realització dels seminaris
La informació i adreça dels espais s’enviarà per correu electrònic als participants
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