
MÚSICA

TALLER DE CANT
El taller està pensat per gaudir fent música cantant. A través d'exercicis i 

d'un repertori molt variat investigarem amb la veu i compartirem 

experiències i emocions, mentre descobrim els infinits camins de la veu 

tot cantant. 

METODOLOGIA 
Aquest curs treballarem:  

CONEIXEMENT específic de l'ús de l'APARELL FONADOR, a través de senzills exercicis i imatges que ens mostrin el seu 
funcionament en els diferents usos diaris de la veu.
Importància sobre la RETRACCIÓ dels plecs vocals per no fer-nos mal amb exercicis especifics per treballar-ho.
DESMITIFICAR falses creences sobre quines, com i qui pot cantar, i sobre la respiració en la fonació.
ESCALFAMENT físic de cos i exercicis d'escales que ens ajudin a poder començar a desenvolupar la veu de pit, de cap i la 
veu mixta.
Desenvolupar la pròpia PERSONALITAT i desplegar-la en la interpretació de temes que els alumnes triaran durant tot el curs, 
jazz, pop, rock... Part final de cada classe. 
OBSERVACIÓ dels nostres companys i jocs actorals que ens ajudin a superar la por a cantar davant d'uns altres.
Espai per a la IMPROVISACIÓ.

BREU CURRÍCULUM DEL PROFESSOR 
Gloria Sirvent, comença la seva activitat teatral amb 15 anys passant a ser membre de la companyia valenciana 

Jácara Teatre durant 25. Durant aquest període es forma com a actriu i cantant amb professors d'interpretació 

com John Strasberg; Sergi Belbel; Andrés Lima, Pablo Messiez, Alfredo Sanzol, Stefan Metz, Peeping Tom i en 

l'acadèmia Uta hagen en NYcity, i de veu amb la tècnica VOICE CRAFT impartit per Hellen Rowson, (Operació 

Triomf), i classes amb Miguel Manzo (Operació Triomfo). 

En teatre destaca el premi a la millor actriu de la comunitat valenciana en un muntatge dirigit per SERGI 

BELBEL"L'Augment" i els seus treballs amb directors com Àlex Rigola, Sergi Belbel, Carol López"HOMES, el 

musical", March Rosich, Cristina Clement entre uns altres. En cinema la podem veure en "DIAS EXPLICATS" 

d'Imanol Uribe, "Cap de bestiar no tornarà a ser com abans" de Carol López, "Elías"coproducció franc-espanyola i 

al programa "homozapping" del TERRAT PRODUCCIONS. Música, té un disc editat titulat "Gloria, cançons de nit" i 

ha participat en gires amb el guitarrista Ximo Tebar, amb el grup "Amores" de música contemporània, i l'orquestra 

Montgrins, entre altres. 

Professora: Glória Sirvent  

OBJECTIUS 
Aprendre les tècniques bàsiques per cantar
Gaudir i desinhibir-se per tal de poder interpretar una cançó .


