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Del 6 al 23 
de juliol 2020
ambdós inclosos

PROMOCIÓ ESPECIAL  

JULIOL INTENSIU 2020: 

-10% A TOTS ELS PREUS*

*Exceptuant classes del pack flamenco col.lectiu



CURSOS ESPECIALS

Els cursos especials permeten treballar de manera específica aspectes 
relacionats amb la pràctica de l’instrument, la composició i la 
improvisació, tant en camps tècnics concrets com en estils musicals 
específics, així com aspectes psicofísics relacionats amb la pràctica 
musical diària.

Enguany, s’impartiran els següents cursos:

9È TALLER DE CREACIÓ DE CANÇONS
Taller pràctic de composició de cançons des del punt de vista musical i literari que parteix 
de les obres dels participants. Es realitzarà un recorregut per lletres i melodies de la música 
moderna a partir de diversos estils culturals. La vessant teòrica estarà lligada a la pràctica, 
tant pel que fa a la composició de la lletra com de la música. Cada participant sortirà del 
taller amb una cançó que interpretarà a la darrera sessió-fòrum.

Adreçat a: Instrumentistes, cantautors i compositors de tots els nivel
Màxim alumnes: 6 participants (indicar instrument de cadascú)

Impartit per Enric Hernáez.

HORARIS: Del 6 al 10 de juliol, de 10.30h a 14h.

MÈTODE SPEECH LEVEL SINGING
Classes de veu amb el mètode de les estrelles: Speech Level Singing, que està pensat per 
poder fer tutories a distància (telefònicament o on-line). És la tècnica amb la que Seth Riggs 
preparava a Michael Jackson. Podeu veure el vídeo aquí.

Classes individuals amb el professor Arthur Ibáñez.

HORARIS: 2h/setmana. Dilluns i dimecres de 10h a 14h o de 15h a 17h.

PREUS

310€ preu general / 290€  alumne TM

PREUS

285€ preu general / 255€  alumne TM

https://www.youtube.com/watch?v=PjETXaGWPOY


TÈCNIQUES DE GUITARRA ROCK
Es potenciaran les capacitats de l’alumne de guitarra a l’hora d’enfrontar-se a les tècniques 
de la guitarra rock (blues, hard rock, pop rock, heavy…) a partir de l’estudi dels guitarristes 
més representatius del rock de finals dels anys setanta i fins a mitjans dels anys vuitanta. A 
cada sessió es veuran exemples pràctics i es lliurarà material escrit amb els exercicis vistos a 
classe, així com guies per escoltar els discos més importants de cada autor.

Adreçat a: estudiants de música, guitarristes i tots aquells interessats a iniciar-se o am-
pliar coneixements en l’aplicació de les diferents tècniques de la guitarra hard rock.

Impartit per Artur Cabanas.

HORARIS: 2h/setmana. Dimarts i dijous, de 10h a 14h o de 16h a 19h.

PIANO FLAMENCO
Classes individuals.

Impartit per Carlos Torijano o Miranda Fernández.

HORARIS: 2h/setmana
Carlos Torijano - Dimarts i dijous, de 10 a 14h o de 15.30h a 19.30h.
Miranda Fernández - Dilluns i dimecres, de 10h a 14h o de 16h a 21h.

PREUS

285€ preu general / 255€  alumne TM

PREUS

285€ preu general / 255€  alumne TM



INTENSIUS DE FLAMENCO

PACK FLAMENCO
Pack d’assignatures sobre Flamenco: Harmonia Flamenca, Història del Flamenco, Palmas 
i Compàs, Iniciació al Baile Flamenco, Iniciació a la Guitarra Flamenca i Iniciació al Cante 
Flamenco. Es poden combinar amb classes individuals d’instrument.

Es pot escollir una única setmana de pack (9 hores de classe) 
o dues setmanes (18 hores).

HORARIS

 Dilluns Dimarts Dimecres
10.00 a 11.30h Introducció a Palmas i  Iniciació a la
 l’Harmonia Compàs Guitarra  
 del Flamenco  Flamenca

11.30 a 13.00h Història Iniciació al Iniciació al 
 del Flamenco Baile Flamenco Cante Flamenco

PREUS PACK

1 setmana (9 hores) 225€
2 setmanes (18 hores) 415€

IMPORTANT
| Són classes col·lectives i, per tant, és necessari un mínim d’alumnes per a la realització 
de l’intensiu.
| Si el pack es complementa amb classes individuals de qualsevol instrument: cajón fla-
menco, flauta flamenca, piano flamenco, etc. o de qualsevol altra àrea, s’aplicarà un 10% 
de descompte només sobre el preu de l’instrument. 
| Per a que el preu sigui l’indicat s’han de cursar totes les assignatures del pack. 

Les diferents assignatures que conformen el Pack Flamenco s’ofereixen 
també en classes individuals. En aquest cas, la durada y les tarifes seran 
les mateixes que la resta d’assignatures i combinacions que els cursos 
regulars del Juliol Intensiu, amb horaris a concretar.
Per a més informació, contacteu amb escola@tallerdemusics.com  
o truqueu al t. 93 329 56 67.
 

https://tallerdemusics.com/wp-content/uploads/2020/05/juliol_intensiu_2020.pdf


INTRODUCCIÓ A L’HARMONIA DEL FLAMENCO
Es treballaran les característiques rítmiques, melòdiques i harmòniques dels palos flamencos 
principals: alegrías, soleá, seguiriyas, tangos i fandangos. Les sessions s'estructuraran al 
voltant de l'audició i de l'anàlisi musical, amb l'objectiu d'aconseguir reconèixer el compàs, la 
tonalitat, la forma i la mètrica de la lletra, etc., dels palos treballats.

Adreçat a: estudiants no iniciats en el flamenco o estudiants iniciats que desitgin ampliar 
el seu coneixement en la teoria musical i harmonia del flamenco. 

Impartit per Marta Martín.

HISTÒRIA DEL FLAMENCO
Es coneixerà amb detall els diferents períodes i episodis que constitueixen la història del 
flamenco. Les sessions s'estructuraran al voltant de l'audició i del visionat d'enregistraments 
d'índole diversa. 

Adreçat a: estudiants no iniciats en el flamenco o estudiants iniciats que desitgin ampliar 
el seu coneixement en història del flamenco. 

Impartit per Marta Martín.

PALMAS I COMPÀS
Es treballaran els diferents palos flamencos i el seu compàs, per acompanyar el cante o el 
baile flamenco. El curs es realitzarà mitjançant l’execució del toque de palmas.  

Adreçat a: persones que vulguin introduir-se en el món del flamenco a través del coneixe-
ment del compàs i dels diferents palos del flamenco.

Impartit per Lorena Oliva.



INICIACIÓ A LA GUITARRA FLAMENCA
Curs orientat a la iniciació a la guitarra flamenca. S’introduiran els aspectes singulars de di-
ferents pals, el compàs i les tècniques (arpegi, trèmolo, picat i rasguejats, entre d’altres). Els 
objectius del curs són: conèixer de forma bàsica alguns dels palos flamencos més coneguts; 
aprendre les tècniques de la guitarra flamenca; saber tocar falsetas de guitarra de diferents 
palos; donar eines a l’alumnat per a que puguin treballar peces pel seu compte, alhora que 
es treballa tant la lectura com l’oïda.

Adreçat a: totes aquelles persones que vulguin començar a explorar l’enorme món de la 
guitarra flamenca o conèixer altres formes de veure la guitarra. 

Impartit per Miquel Cubero

INICIACIÓ AL CANTE FLAMENCO
Aprèn a cantar i a distingir estils de tangos, alegrías i bulerías. A cada sessió s’escoltarà 
cada cante, es practicaran els compassos, on i quan entra la lletra i s’aprendrà la melodia 
per poder cantar-lo. Quan es tingui el cante assimilat, es perfeccionaran melismes, quejíos... 
Tot adaptat a cada alumne. 

Adreçat a: tots aquells que tinguin ganes de conèixer i experimentar el cante flamenco o 
perfeccionar el que ja saben. 

Impartit per Thais Hernández.

INICIACIÓ AL BAILE FLAMENCO
Es treballaran els codis, intencions, estructures de ball i els conceptes claus per entendre els 
estils del baile flamenco. Es farà un treball de tècnica corporal (tècnica de peus, braços i 
cos) i un de més coreogràfic amb seqüències, passades, marcatges, remates...

Adreçat a: persones que vulguin començar des dels inicis a formar-se en el baile flamenco 
treballant els conceptes bàsics, rítmics i corporals.   

Impartit per Lorena Oliva.



Com arribar-hi
BUS: 20, 24, 41, 55, V11, H16 
METRO: L2 Sant Antoni
Sortida Villarroel

Requesens, 5 
08001 Barcelona
t.93 329 56 67 
escola@tallerdemusics.com

INSCRIPCIONS  
Del 17 al 30 de juny.  
De dilluns a divendres,  
de 10 a 17h  
Cal portar document d'identitat i 
l'import de la inscripció. 

INSCRIPCIONS ON-LINE
Aquí

ESCOLA 
DE MÚSICA

tallerdemusics.com 

Amb el suport de

https://tallerdemusics.gwido.cat/inscripcio_ciutadana/public/dades_personals/6?r=1

