
Percussió tradicional  taller dirigit per Nan Mercader

Diumenge, 26 de març, d’11 h a 14 h

ESCOLA FOLK DEL PIRINEU 
(Arsèguel - Alt Urgell)

Els objectius d’aquesta proposta abracen aspectes directament relacionats amb la percussió tradicional i el ritmes però també d’altres 
que van més enllà, ja que fan referència a l’actitud, la memòria, la concentració d’energies, la relació del cos amb el ritme, la creativitat, 
la energia del grup etc.

-Aprenentatge de les tècniques elementals de baquetes   -  Exercicis de tècnica. 
-Presa de consciència de la relació entre cos, ritme i percussió   -  Experimentació percudint amb la veu. 

-Percussió corporal   -   Coneixements de ritmes bàsics com el pasdoble, el vals, la masurca o la jota. 
-Coneixement d’alguns ritmes tradicionals de diables   -   Treball per seccions amb els ritmes nous de MontRauxa. 

-Construcció de ritmes a partir del caos   -   Experimentació amb diferents jocs de sincronia amb el grup -Improvisació rítmica.

Material de suport a càrrec del professor
-Tabals ,caixes i bombos de 14’ , 16’ i 20’ d’en Xixo luthier, rascadors (guitarra d’ossos) i esquelles 

-Partitures 
-Materials diversos com ara cordes, cintes, pals etc.

Cal dur baquetes, calçat i roba còmodes.  Podeu dur els vostres instruments

DESITJO INSCRIURE’M  AL TALLER DE CANÇÓ

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Retorneu-la, juntament amb el comprovant d’ingrés bancari, per correu electrònic a:  escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat

 NOM …......................................................................  COGNOMS ...........................................................................................................

 NIF (DNI, RESIDÈNCIA, PASSAPORT...) .............................................................................................................................................

 DOMICILI ......................................................................................................................................................................................................

 POBLACIÓ ...................................................................................................................................................................  CP ........................

 TELÈFON FIX ................................................................................ TELÈFON MÒBIL ............................................................................

 ADREÇA ELECTRÒNICA ........................................................................................................................

 DATA DE NAIXEMENT ...............................................

PREU TALLER: 45 €
Descomptes: PREU TALLER, 40 € alumnes de l’Escola Folk del Pirineu;  alumnes dels tallers del C.A.T.,  

associades a DIÀDONA i alumnes de les EMM de la Seu d’Urgell i Puigcerdà.

Pagament, en el moment de la inscripció

Places limitades 

Per fer efectiva la inscripció, caldrà que feu l’ingrés a: 
ASSOCIACIÓ CULTURAL TRAM   LA CAIXA     ES29  2100  1301  30  0200029694

CONCEPTE: NOM I COGNOMS  “TALLER DE PERCUSSIÓ 2017”

Confirmar la inscripció amb la tramesa del comprovant bancari  i aquesta butlleta

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Telèfon: 973 38 41 82

escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat
www.tradicionarius.cat

Escola Folk del Pirineu 


