A partir de l’1 de juny oberta la preinscripció pel curs
2014-2015. Consulteu la oferta de cursos i tallers a
www.espaitrad.cat

Organitza:

Al Juliol, Música al Sol
Una setmana de tallers de
música tradicional

Col·labora:

Del 14 al 18 de juliol
A Valls

Al Juliol, Música al Sol
Espaitrad us ofereix un juliol diferent, amb una proposta de
tallers musicals per als més petits i un tastet instrumental per als
més grans. Serà la setmana del 14 al 18 de juliol a la UAF (Unió
Anelles de la Flama) c/Garrofers núm. 1, a Valls.
Matinal Musical
Durant el matí, els més petits podreu gaudir de la música a través
de danses, cançons, percussions corporals, i moltes més idees
que junts descobrirem. També tindreu l’oportunitat de conèixer i
palpar alguns instruments tradicionals: sac de gemecs, flabiol i
tamborino, tarota, gralla, percussió de mà, timbal, acordió, viola
de roda...
Horari: de 9 a 13:30
Dirigit: a nens i nenes entre 6 i 10 anys
Preu: 50€
Tasta-Tarda
Vine a provar o aprofundir un instrument. Us oferim 4 sessions de
45 minuts en petit grup repartides en 4 tardes de la setmana, més
un taller de tarda al voltant de l’instrument que hagueu triat,
d’entre els següents: acordió, flabiol i tamborino, gralla, gralla
baixa, Instruments de pua, percussió de mà, sac de gemecs,
tarota, timbal i viola de roda.
Horari: entre les 15h i les 20h (sessions de 45min)
Dirigit: a tothom a partir de 10 anys
Preu: 55€ (inclou un taller de tarda)

Tallers d’una tarda – oberts a tothom
Dimarts 15 de juliol de 16h a 20h
Toca’t el pito. Xavier Lozano
Concert i Taller de fabricació d’instruments de vent.
Preu: 12€
Divendres 18 de juliol de 16 a 18h
Taller de canyes de sac. Sergi Masip
Taller de canyes de gralla. Jaume Aguza
Taller de canyes de tarota. Adrià Grandia
Preu: 10€
Divendres 18 de juliol a les 19h
CONCERT A LA FRESCA. Espectacle obert a tothom on tots els
participants a les jornades de Al Juliol, Música al sol, mostraran allò
après al llarg de la setmana.
Professors:
Matinal Musical: Mireia Besora i Raquel Pascual
Tasta Tarda:
-Gralla i Acordió: Jaume Aguza
-Sac de gemecs: Francesc Sans
-Flabiol i tamborino: Iris Gayete
-Timbal i Percussió de mà: Titus Prats
-Tarota, Gralla baixa i Viola de Roda: Adrià Grandia
-Instruments de Pua: Manel Martorell
Informació i inscripcions:
del 20 de maig a l’1 de juliol a
espaitrad@gmail.com o www.espaitrad.cat
(places limitades, per ordre d’inscripció)

