dissabte, 14 de maig de 2022

JORNADA MUSICAL
DEL MÓN CASTELLER
Tarragona
(Escola de Música Municipal de Tarragona.
C/ d'Armanyà, 10)

9:00 h Recepció

Gralla nivell inicial

9:30 h Benvinguda i presentació

Treballem aspectes bàsics per
poder tocar la gralla: respiració,
afinació, ritme i articulacions.

Ruben Gaón, vicepresident
CCCC.
Oriol Olivé, membre equip de
gralles Xiquets de Tarragona.
Inés Solé, regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Tarragona.
Taula rodona: Com gestionem el
nostre grups de grallers i
timbalers dins la colla
Mariona Campos, membre equip
de gralles Xiquets de Tarragona.
Júlia Carrillo, coordinadora de
grallers Castellers de Vilafranca.
Gwendolyne Frías, cap de gralles
Minyons de Terrassa.
Joan Utges, membre de gralles
Marrecs de Salt.
Modera Carles Esteve, comunicador i músic casteller.
10:45 h Pausa cafè
11:15 h Tallers d’instruments
(a escollir un dels quatre)
Imprescindible portar el propi
instrument.

Patrocinador principal:

En quin moment s’ha de
començar l’aleta o la sortida a
cada tipus de castell? Quan s’ha
de fer sortida curta i quan la
llarga? Què es valora al concurs
de gralles del Concurs de castells
de Tarragona?

Sònia Arias, músic i professora de
gralla.
Gralla nivell avançat

Ricard Cases, membre equip de
gralles Capgrossos de Mataró.

La musicalitat i la interpretació en
la gralla. L’ús de dinàmiques i
volums.

Maria Claramunt, membre equip
de gralles Moixiganguers
d’Igualada.

Es requereix una base de lectura
de partitures i solidesa per tocar
per assistir a aquest taller.
Roser Olivé, músic i professora de
gralla.

Roser Olivé, jurat del concurs de
gralles del Concurs de castells de
Tarragona.

Timbal nivell inicial

Modera Carles Esteve,
comunicador i músic casteller.

Caminar i tocar. Aprenem la
tècnica bàsica per a les
cercaviles.

14:00 h Cloenda

Ariadna Ruiz, músic i professora
de timbal.
Timbal nivell avançat
Enriquim els acompanyaments
de timbal. Millora els teus
redobles, les contres, els flams,
accents, breaks, etc.
Pere Olivé, músic i professor de
timbal.

Inscripcions a la intranet de www.cccc.cat
@CastellsCat

Organitza:

13:00 h Taula rodona: la interpretació
del Toc de Castells

Amb el patrocini de:

#JornadaMusicalCastells22
#JoFaigCastells

Amb la col·laboració de:

