IÑAKI ALBERDI
Esperem que aquest curs generi unes noves inquietuds que
ens portin a realitzar nous cursos, i ens permeti compartir
algunes de les experiències viscudes.

Agraïm la col·laboració especial de Scene Press en el disseny del programa.

Del 20 al 22 de Gener de 2012
Centre Cívic Casa Groga,
Avinguda del Jordà 27,
Barcelona.
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SEDUÏTS PER LA MÚSICA
Curs per a solistes i grups de cambra a càrrec d’ Iñaki Alberdi
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PROGRAMA
DIVENDRES 20 DE GENER

Quina és la raó que mou a un músic, on està la seva motivació, en què podem ajudar els professors, com podem sonar
tal com som, amb naturalitat, sense esforç, quan es converteix la música en plaer

Del 20 al 22 de Gener de 2012
Centre Cívic Casa Groga, Avinguda del Jordà 27, Barcelona.

TARDA
 16.00 – 21.00

DISSABTE 21 i DIUMENTGE 22 DE GENER
MATÍ

Com cada any, l’Associació Catalana d’Acordionistes (ACDA) organitza un nou curs de pedagogia de l’acordió. El curs
que us presentem és el corresponent al any 2011. La seva preparació ha estat més complexa i el seu disseny ens ha
suposat una dosi especial d’imaginació, per aquest motiu hem hagut de programar-lo finalment, a començaments del
l’any 2012. Enguany tindrem la oportunitat de treballar amb el professor Iñaki Alberdi.


En què consistirà aquesta trobada:

Es treballarà en equip, intercanviant les nostres vivències. Es potenciarà la capacitat per a construir entre tots. Estímul i
il·lusió personal per a potenciar l’individu i el grup.
No és qüestió de fer un curs sobre el què és correcte, sinó sobre l’escolta, el què ens mou, allò que pugui generar la
motivació constant, que ens ajuda a tocar per plaer, sense esforç i que ens manté desitjosos d’escoltar-nos per sentirnos millor.
Perquè fem música? Com ens hem de sentir? Amb quina actitud l’hem d’afrontar? Per a què la volem? En què ens
volem convertir?
Hem d’alliberar la nostra pròpia expressió, trencar barreres i sentir-nos lliures.


Com ho aconseguirem?

Alimentació, exercicis, escolta, treball en equip, bioritme en l’estudi, concentració, equilibri i actitud en front el
instrument.
Combinem classes de grup, tallers d’assaig, assaigs generals i audicions.

Classes individuals.







09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00

Introducció
Classes de Cambra
Alimentació i actitud.
Classes de Cambra
DINAR

TARDA





15.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Respiració i relaxació
Assaig general
Preparació
Concert

INSCRIPCIONS
Per a inscriure’s cal enviar la butlleta d’inscripció que se us adjunta degudament complimentada abans del 16 de
desembre per e-mail a acdacorreu@hotmail.com . Un cop rebuda la butlleta ens posarem en contacte amb vosaltres
per confirmar-vos la vostra inscripció i ja podreu procedir al pagament del curs ASI COMO EL ENVÍO DE VUESTRAS
PARTITURAS.
El import de la inscripció s’haurà de fer efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte 21000540-37-0200227088, de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”. No oblideu fer constar el vostre nom i
cognom, i el concepte del pagament”Curs de música de cambra”
Les places són limitades. L’hora de la classe individual serà assignada per ordre d’inscripció.
L’organització es reserva el dret d’efectuar els canvis oportuns de programació si ho considera necessari.
Per a qualsevol dubte podeu trucar al telèfon de l’ACDA (660948148) o enviar-nos un e-mail a
acdacorreu@hotmail.com

És necessari que els participants presentin les obres que interpretaran en el moment de fer la inscripció. La
organització es reserva el dret de proposar al participants una obra nova en funció dels grups existents
QUOTES D’INSCRIPCIÓ


Qui hi pot assistir

Professors, alumnes i músics en general, no només acordionistes, la motivació és l’eix principal. Com i a qui motivar
interessa tant a qui interpreta com a qui ensenya, essent indiferent el instrument. Únicament són necessaris dos
condicions, tocar i voler aprendre.

 Classe individual

Quota per a socis de l’ACDA 35€
Quota per a no socis
70€

30 Eu
60 Eu

 Classe de Música de Cambra

Quota per a socis de l’ACDA 25€
Quota per a no socis
45€
Quota per a no acordionistes 25€

25 Eu
50 Eu

