
 



 

DESCRIPCIÓ DELS TALLERS HORARIS PREU 
10 SESSIONS 

TALLER DE MÚSICA I MOVIMENT PER A GENT GRAN  (MONTSERRAT CAMPDERROS I BEL RIERA) 
Us proposem descobrir la música en un marc lúdic, assequible, creatiu, gratificant i, alhora rigorós. Es treballarà a través del cant, del moviment, d’audicions, i tocant instruments de percussió i teclats. 
11 pax (mínim 6) 

Dilluns 12 h 56,00 € 

TALLER DE BAIX ELÈCTRIC PER ADULTS (PAU CARDONA) 
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. 
4 pax (mínim 3) 

Dimarts 16 h 152,00 € 

TALLER DE SAXO (ANDREU DOMENECH) 
Vine a millorar en els diferents aspectes tècnics i musicals que rodegen el saxo. Posició, digitació, ritme, improvisació i repertori.  
3 pax (mínim 2) 

Divendres 15.30 h 203,00 € 

TEATRE ESPONTANI (JÚLIA VILA) 
El teatre espontani tracta sobre la improvisació escènica de materials propis de les persones que hi participen, és a dir, a partir de les propostes que sorgeixen entre tots i totes a través del joc escènic. Té tècniques 
compartides amb el teatre de les oprimides i treballa molt sobre la imatge i la posada en escena dels significats i les simbologies socials.  
11 pax (mínim 6) 

Dilluns  19.30 h 56,00 € 

TALLER DE LLENGUATGE MUSICAL PER A MARES I PARES (MAICA CAPDEVILA I BEL RIERA) 
En el taller de llenguatge musical bàsic per a famílies s'aprendran els conceptes bàsics del llenguatge musical. És una manera lúdica i eficaç per a poder acompanyar i ajudar als vostres fills en l'aprenentatge musical. 
11 pax (mínim 6) 

Dijous 16.15 h 56,00 € 

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.  
4 pax (mínim 3) 

Dimarts 15.55 h 152,00 € 

GUITARRA MODERNA “JOVE” (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.  
4 pax (mínim 3) 

Divendres 18.15 h 152,00 € 

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. 
9 pax. 3 places: teclat, bateria i instrument de vent 

Dijous 20.30 h 102,00 € 

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

Dimarts 15.55 h 203,00 € 

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 20.45 h 152,00 € 

TALLER DE CLARINET (NURIA BELMONTE) 
En aquest taller es farà un aprofundiment amb l'instrument, amb un format de grup reduït. 
Aprendrem repertori de diferents estils amb un plantejament molt dinàmic en el que es treballaran la tècnica bàsica de l'instrument i el repertori a través del moviment, la consciència corporal, l'oïda, la creativitat i 
la lectura. 
3 pax (mínim 2) 

Dimecres 20.15 h 203,00 € 

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. 
4 pax (mínim 3) 

Dijous 18.15 h 152,00 € 

TALLER DE VIOLONCEL (HORIA MIHON) 
Iniciació de 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 16 a 17 h 203,00 € 

TALLER DE PIANO PER A ADULTS (CLARA LAI) 
Taller de piano dirigit a alumnes de nivell inicial i mitjà. Treballarem en la interpretació de partitures de diversos estils i en la iniciació i desenvolupament de la improvisació musical. 
3 pax (mínim 2) 

Dimecres de 16 a 17 h 203,00 € 

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) 

Divendres16 h 152,00 € 

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.) 
11 pax (mínim 6) 

Dijous 20 h 56,00 € 

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 

Dilluns 20.30 h 14,66 € 

LA MÚSICA I EL MOVIMENT DE LES PARAULES / POESIA I TEATRE-DANSA (NEUS MARTÍNEZ) 
Un curs per imaginar i crear! Un viatge per les emocions a través de la poesia, la música, el teatre i el  moviment. A partir d'una paraula, un gest, una emoció o una imatge, ens deixarem endur. Jugarem amb les 
formes, els sons i les idees. Viatjarem cap endins per saber què volem dir i ho transmetrem al món! Expressió oral, expressió corporal, presència escènica, escolta i treball de grup, seguretat, obertura, connexió... 
L'objectiu és crear un acte poètic reduint el judici cap a nosaltres mateixos, alliberant la nostra veu i estimant allò que fem 
6 pax (mínim 4) 

Dijous 19.30 h 102,00 € 

ANEM DE CONCERT! (NÚRIA MORENO) 
Aquest taller consisteix en l’assistència a 3 o 4 concerts, amb un treball previ fet a l’aula sobre les  curiositats i anècdotes, de l’autor i contextualització de l’obra. També es fa un treball d’oïda per tal de poder escoltar 
i reconèixer passatges concrets de  l’obra i analitzar-la .  Està adreçat a tots els adults, introduïts o no en el mon de la música i que tinguin ganes d’adquirir coneixements en l’àmbit concertístic.  
11 pax (mínim 6) 

Dimecres 16 h 56,00 € 


