Dimarts, 5 març del 2019
10h a 12h

Taller de tècnica Alexander. A càrrec de Sergi Rodríguez, professor de tècnica Alexander. Taller on es donaran eines per cuidar el
cos i prevenir trastorns musculoesquelètics. Adreçat a professors i
PAS del conservatori. Aula 0.
*(Cal inscripció prèvia a rtapias@cmg.cat fins l’1 de març).

16.30h a 18h

Taller de viola. Si tens ganes de provar la viola, aquesta és la teva
oportunitat. A càrrec de Joan Fèlix, professor de viola del Conservatori. Adreçat a qualsevol instrumentista de grau professional
(especialment recomanat per a violinistes). Aula B5.
*(Cal inscripció prèvia a jfelix@cmg.cat fins l’1 de març).

17h a 20h

Aproximació al treball del repertorista de piano. A càrrec dels
professors de repertori. S'escoltaran diferents versions d'obres
amb acompanyament de piano i es tocaran peces senzilles amb
alumnes d'altres instruments. Adreçat a alumnes de 4t a 6è de
Grau Professional de piano. Aules 8,15,17,18,19.

17h a 20h

Ensemble de saxofons. A càrrec de David Salleras, professor de
saxo del Conservatori. Adreçat a alumnes de saxo. Aula 9.
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Horari oficina:
de dilluns a dimecres de les 10h a les 14h
i de les 16h a les 20h
dijous i divendres de les 10h a les 14h

17.30h a 18.15h Assaig classe col·lectiva de corda. A càrrec d'Stanislava Ivanova
i Jesús Lira, professors de contrabaix i violí del Conservatori. Adreçat als alumnes de clase col·lectiva de corda de 2n i 3r d'elemental.
Aula B7.
17.00h a 20.30h Taller de tècnica Alexander. A càrrec de Sergi Rodríguez, professor de tècnica Alexander. El principal instrument de qualsevol músic és el seu cos. Ets conscient del que fas malament? Saps com
evitar la tensió muscular excessiva i les males postures? T'agradaria tenir eines per a millorar l'ús corporal, prevenir mals hàbits i
aconseguir moviments més lliures, coordinats i eficaços i gaudir
més al tocar? En aquest taller et donem les eines per començar a
“afinar-te”. Adreçat a alumnes de grau professional. Aula 0.
18h a 21h

Assaig d'Orquestra. A càrrec d'Ariel Britos, Mathías Pereyra i
Claudia Rieiro, director i professors de la “Joven Orquesta Nacional
del Sodre”. Adreçat als alumnes d'orquestra de grau professional.
Aules B7,B8,B10.

18h a 19h

Taller de composició de cançons. A càrrec de Glòria Garcés, professora de llenguatge musical del conservatori i cantautora. Adreçat a alumnes de 6è de nivell elemental i 1er i 2n de grau professional. No cal portar instrument però sí llibreta pautada i material
per escriure. Aula B2.

18.30h

Concert Familiar: La Sireneta. Un conte musical amb text de
Hans Christian Andersen i música de la “Suite Peer Gynt” d'Edvard
Grieg. A càrrec d'alumnes de conjunt de primer curs del grau professional de piano del Conservatori. Dir. Tània Parra. Recomanat a
partir de 4 anys. Auditori Viader de la Casa de Cultura.

19h a 21h

El Conservatori es reserva el dret de modificar per necessitats organitzatives els
horaris, els llocs o les activitats anunciades o d'anul·lar-les per causes imprevistes
o alienes a la seva voluntat.

Viquimarató. A càrrec d'Oriol Oller, Carles Font i David Parreño, viquipedista. Taller en què s'editaran continguts de la Viquipèdia relacionats amb el Conservatori de Girona. Adreçat a alumnes a partir
de 14 anys. Sala de professors.
*(Cal inscripció prèvia a ooller@cmg.cat fins l’1 de març).

19.30h a 20.30h Assaig bandes juvenil i professional. A càrrec d'Ariel Britos, Mathías Pereyra i Claudia Rieiro, director i professors de la “Joven
Orquesta Nacional del Sodre”. Aula B9.
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Activitats del 5 al 10 de març
de 2019

Dimecres 6 març del 2019
10.30h

11h a 13h

Conferència - taula rodona. A càrrec d'Ariel Britos, director de la
“Joven Orquesta Nacional del Sodre”. Explicarà el fenòmen de les joves orquestres a Amèrica del Sud. Possible trasllat del model a les
nostres comarques. Obert al professorat del Conservatori i escoles
de música. Aula 21.
Xerrada sobre el mètode Yamaha de piano per a grau elemental.
A càrrec de Margarida Cano, pianista, professora de piano i directora
de l'escola “Cor de músic”, la primera escola del mètode Yamaha a
Catalunya. Explicarà el mètode basat en l'ensenyament integral
d'instrument, llenguatge i harmonia, potenciant especialment la
creativitat del nen mitjançant la interpretació i la composició. Adreçat
als professors de piano. Aula 0.

16h a 18h i de Ensemble de clarinets professional. A càrrec d'Elvira Querol, pro19h a 20.30h fessora de clarinet del Conservatori. Adreçat als alumnes de clarinet
de grau professional. Aula Magna de la Casa de Cultura.
16h a 20h

Masterclass de trombó. A càrrec de Gabi Mateu, professor de
trombó del CMMB. Adreçat als alumnes de trombó del Conservatori.
Aula 1

17h a 19h

“Retrat d'un pianista". Projecció del documental sobre Maria Joao
Pires i col·loqui posterior. Adreçat a tots els alumnes de grau professional i als professors de piano. Aula B Casa de Cultura.

17h a 19h

Percussió per a no percussionistes. A càrrec de Sebastià Bel. Adreçat a alumnes de grau professional. Aula 23.
*(Cal confirmar assistència fins l'1 de març a sbel@cmg.cat).

17h a 19h

Assaig de l'orquestra de flautes travesseres. A càrrec de Séverine
Rospocher, professora de flauta travessera del Conservatori. Adreçat
als alumnes de flauta de Grau Professional. Aula 6.

17,30h a 18,30h Taller de música en família. A càrrec de Binaka Musika, grup format
per les professores del conservatori Sònia Amaya i Laura Codina amb
el músic i pedagog Adur Ugalde. En aquest taller descobrirem el plaer
de compartir una estona de música entre pares, mares i fills. Adreçat
a als alumnes de P4 i P5 del conservatori amb les seves famílies.
Aula A de la Casa de Cultura.
*(Cal inscripció prèvia a binaka.musika@gmail.com fins l'1 de març)

Divendres 8 març del 2019
natives. Adreçada a alumnes de corda de 4t a 6è de grau elemental.
Aula 0.

Dijous 7 març del 2019
16h a 18.30h

Ensemble de clarinets professional. A càrrec d'Elvira Querol,
professora de clarinet del Conservatori. Adreçat als alumnes de
clarinet de grau professional. Aula Magna de la Casa de Cultura.

17h a 20h

Masterclass de tible i tenora. A càrrec de Jordi Campos, intèrpret
de tible, tenora i barítona. Adreçat als alumnes de tible i tenora del
conservatori. Aula 27.

17h a 19h

Taller d'improvisació per a tots els instruments. A càrrec de Carles Font, professor del conservatori. Adreçat als alumnes de 4t, 5è i
6è de Professional. Aula 0.
*(Màxim 10 places. Cal inscripció prèvia a cfont@cmg.cat fins l’1 de
març).

17,30h a 20,30h Taller de manteniment de l'oboè: muntatge i desmuntatge de les
claus, neteja (claus, fusta i eixos) i anivellament dels cargols i molles. A càrrec de Gal·la Celma, oboista i luthier d'oboès. Adreçat a
alumnes de grau professional i no reglat. Aula 9.
18h a 21h

Assaig d'Orquestra. A càrrec d'Ariel Britos, Mathías Pereyra i Claudia Rieiro, director i professors de la “Joven Orquesta Nacional del
Sodre”. Adreçat als alumnes d'orquestra de grau professional.
Aules B7,B8,B9,B10.

18h

Concert familiar: Ma mère l'Oye de Maurice Ravel en l'original i
divertida versió d'Elodie Fondacci. Pianistes: Maria Figa i Tània Parra. Narradora: Elisenda Vidal. Traducció, adaptació i direcció: Tània
Parra. Recomanat a partir de 3 anys. Auditori Viader de la Casa de
Cultura.

18h a 19h

El clavicèmbal I: Taller pràctic de descoberta de l'instrument. A càrrec de M. Àngels Pardàs, professora de clave del Conservatori.
Adreçat principalment a alumnes de piano de 1r a 3r de grau professional, però obert a tots els instruments. Aula 4.
*(Cal inscripció prèvia a mapardas@cmg.cat fins l’1 de març).

15,30h a 18h

Assaig d'Orquestra. A càrrec d'Ariel Britos, Mathías Pereyra i Claudia Rieiro director i professors de la “Joven Orquesta Nacional del
Sodre”. Adreçat als alumnes d'orquestra de grau professional.
Aules B7,B8,B9,B10.

17.30h a 18.30h Assaig del Concert familiar "Un dia al circ" amb Maria Figa, piano; Sebastià Bel, bateria; Helena Escobar, direcció d'escena i Jorgelina Giordano, direcció musical. Adreçat al COR VIVACE. Aula 21.
18h a 21h

Taller “La veu en moviment” A càrrec de Júlia Mora, professora
de teatre musical del Galliner. Explora la teva expressivitat i, tot jugant, adquireix recursos teatrals per pujar a l'escenari i contactar
amb el públic. Adreçat a alumnes de Grau Professional que cursin
cant com a instrument principal o complementari i del Cor Jove.
Aula B10.
*(Cal inscripció prèvia a lfrigole@cmg.cat fins al 6 de març).

18:30h a 20h

Assaig obert COR ALLEGRO, sota la direcció de Jorgelina Giordano. Aula 21.

18.30h a 21h

Conferència: "Dones compositores al llarg de la història".
A càrrec de Rafael Esteve, professor d'història de la música al Conservatori del Liceu. Adreçat a alumnes de Grau Professional. Aula 0.

Dissabte 9 març del 2019
10h a 13h

Assaig general d'orquestra. A càrrec d'Ariel Britos, Mathías Pereyra i Claudia Rieiro, director i professors de la “Joven Orquesta
Nacional del Sodre”. Adreçat als alumnes d'orquestra. Teatre de
Sant Feliu de Guíxols.

15h a 18h

Assaig general d'Orquestra. A càrrec d'Ariel Britos, Mathías Pereyra i Claudia Rieiro, director i professors de la “Joven Orquesta
Nacional del Sodre”. Obert als alumnes i professors de les escoles
de música gironines. Teatre de Sant Feliu de Guíxols.

Ensemble de clarinets elemental. A càrrec d'Elvira Querol, professora de clarinet del Conservatori. Adreçat als alumnes de clarinet de
nivell elemental. Aula Magna de la Casa de Cultura.

18.45h a 19.15h Ensemble de clarinets elemental. A càrrec d'Elvira Querol, professora de clarinet del Conservatori. Adreçat als alumnes de clarinet de nivell elemental. Aula Magna de la Casa de Cultura.

Diumenge 10 març del 2019

18h a 20h

Masterclass per a Big Band. A càrrec de Llibert Fortuny, compositor
i saxofonista de jazz. Adreçat als alumnes de Big band del Conservatori. Aula B10.

19h a 20h

9.30h a 11h

18h a 21h

Assaig d'Orquestra. A càrrec d'Ariel Britos, Mathías Pereyra i Claudia Rieiro director i professors de la “Joven Orquesta Nacional del
Sodre”. Adreçat als alumnes d'orquestra de grau professional.
Aules B7,B8,B9,21.

Prova Acústica del concert orquestral. A càrrec d'Ariel Britos,
Mathías Pereyra i Claudia Rieiro, director i professors de la “Joven
Orquesta Nacional del Sodre”. A càrrec dels alumnes d'orquestra
de grau professional. Espai Ter de Torroella de Montgrí.

11h

Conferència presentació del projecte “Joves orquestres a les
comarques de Girona”. A càrrec d'Ariel Britos, director i professors de la “Joven Orquesta Nacional del Sodre”. Obert al públic en
general. Espai Ter de Torroella de Montgrí.

12h

Concert “Joves orquestres a les comarques de Girona”. A càrrec d'Ariel Britos, Mathías Pereyra i Claudia Rieiro, director i professors de la “Joven Orquesta Nacional del Sodre”. Obert al públic
en general. Espai Ter de Torroella de Montgrí.

18h a 18.45h

18h a 19h

18h a 20h

Taller bàsic d'acompanyament amb la guitarra. A càrrec de Toni
Guerrero, professor de guitarra del Conservatori. Adreçat a alumnes
de guitarra de nivell elemental. Aula 9.
Taller creatiu per orquestra infantil. A càrrec de Marta Roma, concertista, pedagoga i especialista en improvisació i músiques alter-
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El clavicèmbal II: Taller pràctic de descoberta de l'instrument. A càrrec de M. Àngels Pardàs, professora de clave del Conservatori.
Adreçat principalment a alumnes de piano de 4t a 6è de grau professional, però obert a tots els instruments. Aula 4. (Cal inscripció
prèvia a mapardas@cmg.cat fins l’1 de març).

19.30h a 20.30h Concert Ensemble de clarinets. A càrrec dels alumnes de clarinet
del Conservatori. Direcció: Elvira Querol. Adreçat a tots els públics.
Aula Magna de la Casa de Cultura.
20.15h a 21.15h Assaig obert. A càrrec de la Coral Familiar del Conservatori, sota
la direcció de Jorgelina Giordano. Adreçat als membres de la Coral
Familiar del Conservatori i a tothom que tingui ganes de cantar i
formar-ne part. Aula 21.
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