
 



 

DESCRIPCIÓ DELS TALLERS HORARIS PREU 
10 SESSIONS 

TALLER DE CAJÓN (ADRIÀ MORRÓN) 
Vine a gaudir del cajón en aquest taller. On aprendràs ritmes del flamenc, de la rumba, inclús com adaptar-lo com si fos una bateria. 
3 pax (mínim 2) 

Dijous de 17.30 a 18.30 h 203 € 

TALLER DE PERCUSSIÓ CUBANA (ADRIÀ MORRÓN) 
T'agradaria conèixer com es toquen els diferents instruments de la percussió cubana? Vine a aquest taller i ho podràs descobrir. 
4 pax (mínim 3) 

Dijous de 18.30-19.30 h 102 € 

TALLER DE BATERIA (ADRIÀ MORRÓN) 
Vols aprendre a tocar la bateria? Apunta't al taller i descobriràs aquest fantàstic instrument.  
3 pax (mínim 2) 

Dijous de 19.45 a 20.45 h 203 € 

TALLER DE D’INICIACIÓ A LA GUITARRA (MAICA CAPDEVILA)  
Sempre has volgut tocar la guitarra i cantar els teus temes preferits? No saps per on començar? Aprofita les tardes al sortir de classe i vine a l'EMM Can Fargues a aprendre!! Només necessites una guitarra (clàssica o 
acústica) i moltes ganes de tocar. Aprendrem acords i puntejats senzills, i com acompanyar cançons. És el teu moment!! 
4 pax (mínim 3) 

Dimarts 20.15 a 21.15 h 
Divendres 16 a 17 h 

102 € 

TALLER DE BAIX ELÈCTRIC PER ADULTS (GUILLEM AGUILAR) 
En aquest taller treballarem temes populars de diferents estils musicals i aprendrem a millorar en la pràctica del nostre instrument. També farem "ensembles" entre els diferents instrumentistes de l'agrupació, que ens 
permetrà conèixer diferents rols o papers que com a baixistes podem desenvolupar. 
3 pax (mínim 2) 

Dilluns de 20.20 a 21.20 h i/o 
Dimarts de 16.30 a 17.30 h 

203 € 

TALLER DE VIOLONCEL (HORIA MIHON) 
Iniciació al violoncel per a adults En aquest curs s’ensenyarà la tècnica bàsica de l’instrument i la seva aplicació a la interpretació de peces senzilles, juntament amb la resta d'alumnat del grup. 
3 pax (mínim 2) 

Divendres de 19.15 a 20.15 h 203 € 

TALLER DE GUITARRA MODERNA (ARNAU GIL) 
En aquest curs aprendrem els aspectes bàsics de la tècnica de la guitarra i aprofundirem en el repertori i interpretació de la música moderna. Cada setmana treballarem cançons i estils coneguts adaptant-nos al nivell 
de cada integrant del grup per aprendre gaudint de la música que ens agrada. Adreçat a tothom que vulgui aprendre a tocar la guitarra elèctrica o acústica o que ja en sàpiga una mica i vulgui millorar.  
3 pax (mínim 2) 

Dimarts de 16.15 a 17.15 h 203 € 

COMBO “OYE COMBO VA” (ARNAU GIL) 
En aquest conjunt instrumental hi tenen cabuda tots els instruments de música moderna. Tocarem temes coneguts de jazz, soul, funk i rock i aprendrem a millorar en la pràctica del nostre instrument. 
6 pax. Disponibilitat de 2 places: Baix elèctric, instruments de vent o teclat 

Dijous de 20.45 a 21.45 h 102 € 

INICI A LA IMPROVITZACIÓ: EL BLUES (ANDREU DOMÈNECH) 
Vine a descobrir aquest estil, arrel i corrent principal de tantes altres músiques que s'han nodrit de les seves estructures, melodies i harmonies. Anirem als seus orígens rurals i aprendrem a escoltar-lo i tocarem molt. 
Tothom amb un domini bàsic de l'instrument i amb ganes de descobrir serà benvingut. 
3 pax (mínim 2) 

Dimecres de 16.15 a 17.15 h 203 € 

TALLER DE PIANO PER A ADULTS 
Oferim un apropament al piano a nivell inicial i a nivell avançat, realitzant interpretacions de partitures de diversos estils i una iniciació a la improvisació musical. 
3 pax (mínim 2) 

Divendres de 16.15 a 17.15 h 203 € 

1,2,3… CLARINET! TALLER DE CLARINET PER A ADULTS (NURIA BELMONTE) 
1, 2, 3... clarinet! És una bona oportunitat per aprendre a tocar el clarinet en grup amb músiques de diferents estils (bandes sonores, modern, jazz, folk, clàssic...). Al mateix temps, coneixerem curiositats del clarinet 
així com anirem consolidant els aspectes bàsics del clarinet com ara la tècnica, la respiració, l’afinació i la disposició corporal. 
3 pax (mínim 2) 

Dimecres de 20.05 a 21.05 h 203 € 

LABORATORI DE CREACIÓ (CLARA LAI) 
Aquest curs pretén ser un espai per a la creació i la composició musical col·lectiva. Està obert a la participació de qualsevol instrument. Amb la formació instrumental que sorgeixi experimentarem, compondrem i 
tocarem el nostre repertori original. Treballarem des de diferents paràmetres com a melodia, harmonia, ritme, tempo, improvisació, composició, text, tímbrica, etc. Dirigit a qualsevol adult que tingui simplement 
nocions bàsiques de l'instrument amb el qual s'inscrigui. 
3 pax (mínim 2) 

Dilluns de 15.15 a 16.15 h  
Dimecres de 15.30 a 16.30 h 

203 € 

TALLER DE SAXO PER A ADULTS (JOAN SOLER) 
Taller de saxo per aprendre a tocar de forma divertida el saxo. 
3 pax (mínim 2) 

Divendres de 17 a 18 h 203 € 

TALLER D’ORQUESTRA (EDUARD ARRIBAS) 
Toques algun instrument orquestral? T’agradaria tocar amb altra gent? Doncs aquesta és la teva oportunitat. Vine a divertir-te tocant repertoris variats (clàssica, música de cinema, etc.) 
12 pax (mínim 6) 

Dijous de 19.30 a 20.30 h 56 € 

TALLER DE GUITARRA AVANÇAT (KSENIA ASELROUD) 
Us agradaria poder cantar una cançó amb la guitarra o tocar la vostra melodia preferida? En aquest taller aprendrem a tocar senzilles melodies i també a acompanyar-nos per cantar qualsevol cançó, des de una nadala 
fins el gran èxit del moment. No fa falta tenir coneixements previs però si una guitarra i ganes d´aprendre a tocar-la. 
3 pax (mínim 2) 

Dijous de 19.30 a 20.30 h  203 € 

TALLER DE FLAUTA TRAVESSERA (LAIA TORRENS) 
Si sempre t'ha agradat la música i la flauta travessera ara t'oferim aquest taller per poder-ne gaudir tocant. Abordant diferents estils aprendràs a tocar amb autonomia la música que més t'agrada i a consolidar aspectes 
bàsics tècnics de la flauta travessera. A la vegada ampliaràs el teu coneixement musical, les teves capacitats psicomotrius i les capacitats creatives. 
3 pax (mínim 2) 

Dilluns de 16.30 a 17.30 h  
Dimarts de 15.30 a 16.30 h 

203 € 

TALLERS DE COR D’ADULTS (MARC GARCIA) 
Us presentem un nou concepte de cor d’adults: diversió, tècnica, rigor, aprenentatge, diversitat d’estils i participació en el final de curs de l’escola conjuntament amb els vostres fills!! Apuntat, ens ho passarem molt 
bé junts! 
25 pax 

Dimecres de 20.30 a 21.30 h 25,40 € 

TALLER DE FLAUTA DE BEC (EULÀLIA VALLS) 
Si tens ganes d’iniciar-te a la música amb la flauta de bec, si ja vas la vas tocar de jove i vols tornar-hi, si vols tocar amb conjunt de flautes, soprano, contralt, tenor i baixa, farem música de conjunt. 
3 pax (mínim 2) 

Dijous de 16 a 17 h i/o  
de 19 a 20 h 

203 € 


