Escola Folk del Pirineu · Tallers d’Arsèguel
Activitats
curs 2013-2014

VII Folk a l’Escola · Curs 2013-2014
XIII Colònies per a Joves Intèrprets Folk
II CURS D’ESTIU “de la creació a l’enregistrament musical”
Taller de cançó tradicional
Grup Pirinenc de Percussió
Centre d’assaigs
Biblioteca
Mediateca

ALP · ARSÈGUEL · BELLVER · CASTELLCIUTAT · GER · LLES · LLÍVIA · MARTINET · MERANGES · MONTELLÀ · MONTFERRER ·
ORGANYÀ · PRULLANS · PRATS I SANSOR · SANT JULIÀ DE CERDANYOLA · LA SEU D’URGELL · VALLS D’ÀNEU · VALL DE BOÍ

XIII COLÒNIES PER A JOVES
INTÈRPRETS FOLK 2014

Instruments, danses i cançons tradicionals

Primer torn: del 27 de juny al 4 de juliol · Segon torn: del 13 al 20 de juliol

a les viles i pobles del Pirineu

dels 7 als 18 anys (ambdós inclosos)

Adreçat a la mainada, joves i adults
Període d’inscripció: del 12 al 26 de setembre. Inici del curs: 14 d’octubre

Places limitades
PREU COLÒNIES: 524,93 € (pagament en 4 terminis)
Descomptes: PREU CURS, 494,93 € (pagament en 4 terminis)
per alumnes de l’Escola Folk del Pirineu; alumnes dels tallers del C.A.T.,
inscrits de la mateixa unitat familiar; alumnes dels tallers del C.A.T.,
alumnes de l’AMPT; alumnes de les EMM de la Seu d’Urgell i Puigcerdà
INICI INSCRIPCIONS: 1 de desembre

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Escola Folk del Pirineu
Telèfon 973 38 41 82
Fax 973 38 41 83
escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat
http://escolafolkdelpirineu.blogspot.com

Organitza:

En conveni amb:

INFORMACIÓ: tel. 973 38 41 82 · fax 973 38 41 83 · www.tradicionarius.cat · http://escolafolkdelpirineu.blogspot.com
Organitza:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de:

Centre Artesà Tradicionàrius (C.A.T.)
Telèfon 93 218 44 85
Fax 93 415 55 81
tramcat@tradicionarius.cat
www.tradicionarius.cat

Amb la col·laboració de:

Associació “Arsèguel i el acordionistes del Pirineu”
Amb el suport de les escoles i ajuntaments del programa Folk a l’Escola,

l’AMPA de Montferrer i els Consells Comarcals de l’Alt Urgell i Cerdanya.

Inxa Impro Quartet

presenta All that trad

ASSAIG-CONCERT

DARRER ASSAIG ABANS DE LA PRESENTACIÓ DEL SEU TREBALL A LA FINAL
DEL VI CONCURS SONS DE LA MEDITERRÀNIA
Dimecres, 6 de novembre de 2013, a les 21 h
a L’ESCOLA FOLK DEL PIRINEU
(Arsèguel - Alt Urgell)
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Inxa Impro Quartet explora la música tradicional (tant de casa nostra com de fora), a través de la
improvisació, reinventant-la i descobrint-ne noves possibilitats; amb la gralla, instrument d’enormes possibilitats
encara per descobrir, com a protagonista.
All that trad és el primer disc de la formació i al mateix temps la síntesi del Projecte Final de
Carrera de Manu Sabaté a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) on es presenta precisament això:
una gralla fent improvisació amb materials tradicionals.

RATUÏTA

ENTRADA G

MANU SABATÉ: gralla
MARC FIGUEROLA: guitarra
JOAN TOMÀS: contrabaix
ARNAU OBIOLS: bateria

INFORMACIÓ: Escola Folk del Pirineu · Dr. Llangort, s/n · 25722 ARSÈGUEL · Telèfon 973 38 41 82 · Fax 973 38 41 83
escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat · http://escolafolkdelpirineu.blogspot.com · www.tradicionarius.cat
Organitza:
En conveni amb:

Amb la col·laboració de:

VII Folk a l’Escola · Curs 2013-2014
Adreçat a mainada, joves i adults
Inici del curs: 14 d’octubre
Finalització del curs: a mitjans de juny
Nombre d’alumnes: 420
Folk a l’Escola és el programa d’ensenyament itinerant dels nostres instruments, cançons i danses
tradicionals a les escoles dels pobles i viles del Pirineu. Un equip de 20 professors impartirà les diferents
matèries en tallers col·lectius i classes individuals adreçades tant a la mainada com als joves i adults.
Aquest setè curs comptarà amb noves matèries d’aprenentatge : flauta travessera, Orquestra “Comarcal
Pirinenca”, Grup de cant tradicional “La Cantarusca” , grups de poble (conjunt instrumental) i Orquestra
de Percussió Tradicional. El curs regular consta de 27 sessions repartides en tres trimestres d’octubre
2013 a juny 2014 i el de periodicitat quinzenal, de 18 sessions
MATÈRIES
Acordió diatònic (sensibilització. de 3 a 5 anys)
Acordió diatònic (nivell inicial
Acordió diatònic (nivell mitjà)
Acordió diatònic (nivell avançat
Acordió cromàtic de botons
Clarinet
Flauta travessera
Flabiol i tamborí (nivell inicial),
Gralla (nivells inicial i mitjà)
Guitarra
Guitarró
Grup de poble (conjunts instrumentals)
Llenguatge musical, Llenguatge i informàtica musical
Mandolina (nivell inicial)
Percussions tradicionals
Piano
Sac de gemecs (nivell inicial)
Tarota
Violí
Orquestra “Comarcal Pirinenca”,
Grup de cant tradicional “La Cantarusca”,
Orquestra de Percussió Tradicional.
ÀMBIT GEOGRÀFIC
El setè curs de Folk a l’Escola abasta tres demarcacions territorials:
Barcelona, Girona i Lleida.
Cinc comarques: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya i Pallars Sobirà.
I divuit pobles: Alp, Arsèguel, Bellver, Castellciutat, Ger, Lles, Llívia, Martinet, Meranges, Montellà,
Montferrer, Organyà, Prats i Sansor, Prullans, Sant Julià de Cerdanyola, La Seu d’Urgell, Valls d’Àneu i Vall de
Boí.
ALUMNES I ÀMBIT LOCAL
Alp (23); Arsèguel (50); Bellver (40); Castellciutat (4); Ger (15); La Seu d’Urgell (2); Lles (21); Llívia (14); Martinet (4);
Meranges (6); Montellà (15); Montferrer (37); Organyà (9); Prats i Sansor (13); Prullans (9); Sant Julià de Cerdanyola
(4); Valls d’àneu (90); Vall de Boí (40).

XIII Colònies per a Joves Intèrprets Folk
A partir dels 7 anys i fins els 18 anys (inclosos)
Places limitades a 65 inscrits per torn
Primer torn: del 27 de juny al 4 de juliol
Segon torn: del 13 al 20 de juliol
Com en les edicions anteriors es treballarà una suite de concert expressament escrita per a
l’orquestra resultant dels dos torns de colònies.
Diumenge, 27 de juliol i durant la cloenda del festival “Arsèguel i els acordionistes del Pirineu”
interpretaran el concert/ball que hauran treballat durant la setmana de colònies
L’allotjament es farà, com l’any passat, a la casa de Colònies ridolaina de Bellver de Cerdanya.
L’equip estarà format per 7 monitors de lleure, 14 professors de les diferents seccions musicals
i un professor de l’àrea d’escenografia.

II CURS D’ESTIU “de la creació a l’enregistrament musical”
A partir dels 18 anys (inclosos)
Places limitades a 25 inscrits
del 4 al 12 de juliol
L’objectiu del curs és el d’aprofundir en la música tradicional/folk a partir del treball d’un
repertori divers, el seu enregistrament discogràfic, el disseny gràfic del disc, la relació amb els
mitjans de comunicació i la presentació pública en concert. Per a les diferents tasques, el grup
crearà comissions especialitzades i estarà acompanyat i assessorat per un especialista de l’equip de
l’Escola Folk del Pirineu.
1. Repertori: treballareu 7 temes composats/arranjats per MARCEL CASELLAS. Set temes amb
característiques musicals diverses dels quals quatre seran enregistrats. 2. Enregistrament: dedicareu
3 dies i mig a l’enregistrament, mescla i masterització dels quatres temes. 3. Disseny: a partir de les
idees que sorgeixin, treballareu en el disseny i la realització de la caràtula, llibret i etiqueta del
CD. 4. Difusió/comunicació: en contacte permanent amb els diferents mitjans de comunicació, els
informareu de les diferents fases del vostre projecte. Treballareu en les diferents xarxes socials per
informar del desenvolupament del vostre projecte. 5. Presentació pública: preparareu i realitzareu
una roda de premsa amb els diferents mitjans i públic en general per explicar i presentar el vostre
treball. El darrer dia, fareu la presentació pública en concert en directe. El disc es posarà a la venda
per al públic assistent.

Taller de cançó tradicional
A càrrec de Ramon Manent
Periodicitat mensual.

El curs constarà de 7 sessions de 3 hores intensives
Un diumenge de cada mes, de desembre 2013 a juny 2014
1 de desembre / 12 de gener / 16 de febrer / 16 de març / 6 d’abril / 11 de maig / 1 de juny.
Horaris: diumenges de 10 a 13 h
El taller consistirà en un recorregut pel cançoner popular i tradicional dels països catalans i el repertori
abastarà des de la balada tradicional fins a la jota, passant per l’havanera, la sardana cantada, les cobles de
ronda o de pandero, els cants de treball, la cançó de bressol, la cançó de taverna,etc.
Ens oferirà la possibilitat de practicar la polifonia i el cant a veus (terceres i sextes paral•leles, us de
bordons i baixos) de manera directa i intuïtiva.
Es treballaran tècniques de memorització per tal de poder realitzar la interpretació final del repertori
de memòria i amb total desimboltura.
No és indispensable tenir coneixements musicals.

Grup Pirinenc de Percussió
Dirigit per Arnau Obiols
Periodicitat mensual.
El curs constarà de 6 sessions de 3 hores intensives
Una sessió mensual, de gener a juny 2014
1 de desembre / 12 de gener / 16 de febrer / 16 de març / 6 d’abril / 11 de maig / 1 de juny.
Horaris: diumenges de 10 a 13 h.
El Grup Pirinenc de Percussió està obert a percussionistes de totes les edats i tots els nivells, sempre que
ja estiguin iniciats. Es donarà especial protagonisme als instruments de baquetes, tot i que també es faran servir
d’altres instruments de percussió o la pròpia veu.
El grup se centrarà en crear i treballar un repertori propi lligat a elements de la música tradicional com la
percussió de carrer, de correfoc, o per acompanyar cançons.
Els aspectes tècnics no són un objectiu del grup, tot i que, quan convingui, també es treballaran.
El grup va adreçat a persones a títol individual o a colles ja constituïdes.

Aules. Biblioteca. Mediateca. Aula d’assaigs i danses

Inxa Impro Quartet

presenta All that trad

Les instal·lacions de l’Escola Folk del Pirineu són obertes als
grups de música per assaigs de preparació d’enregistraments
discogràfics o de noves produccions artístiques.

ASSAIG-CONCERT

DARRER ASSAIG ABANS DE LA PRESENTACIÓ DEL SEU TREBALL A LA FINAL
DEL VI CONCURS SONS DE LA MEDITERRÀNIA
Dimecres, 6 de novembre de 2013, a les 21 h
a L’ESCOLA FOLK DEL PIRINEU
(Arsèguel - Alt Urgell)
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El passat 6 de novembre, la formació Inxa Impro Quartet
guanyadora del Premi de la Fira de la Mediterrània de Manresa
2014 va treballar el nou projecte oferint un assaig-concert a la
mateixa Escola Folk amb una bona assistència de públic.
A finals d’abril el grup finès WE / BLOW farà una estadaassaig a l’Escola Folk i, aprofitant l’avinentesa, es programarà
un taller de música d’Escandinàvia i un concert-assaig obert a
tothom.

Inxa Impro Quartet explora la música tradicional (tant de casa nostra com de fora), a través de la
improvisació, reinventant-la i descobrint-ne noves possibilitats; amb la gralla, instrument d’enormes possibilitats
encara per descobrir, com a protagonista.
All that trad és el primer disc de la formació i al mateix temps la síntesi del Projecte Final de
Carrera de Manu Sabaté a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) on es presenta precisament això:
una gralla fent improvisació amb materials tradicionals.

RATUÏTA

ENTRADA G

MANU SABATÉ: gralla
MARC FIGUEROLA: guitarra
JOAN TOMÀS: contrabaix
ARNAU OBIOLS: bateria

INFORMACIÓ: Escola Folk del Pirineu · Dr. Llangort, s/n · 25722 ARSÈGUEL · Telèfon 973 38 41 82 · Fax 973 38 41 83
escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat · http://escolafolkdelpirineu.blogspot.com · www.tradicionarius.cat
Organitza:
En conveni amb:

Durant els mesos de març i abril, el músic Arnau Obiols i
el poeta Joan Graell han estat preparant a l’Escola Folk el
concert de bateria i poesia en commemoració de l’any Vinyoli
que se celebra enguany i que presentaran a la Seu d’Urgell
pels voltants de Sant Jordi. Una segona actuació els portarà a
oferir-nos el mateix concert a Escola Folk del Pirineu.
És seu del grup de vent TORB i de l’orquestra petita de
l’Escola Folk, La Intercomarcal Pirinenca.

Amb la col·laboració de:

L’Associació de Dones Acordionistes i Percussionistes del Pirineu en fa ús per a les seves reunions i tallers interns.

Biblioteca. Aula d’informàtica. Mediateca

Aules d’estudi

Aula d’assaigs i danses

En conveni amb:

amb la col·laboració de:

El programa Folk a l’Escola té el suport dels consells comarcals de l’Alt Urgell i la
Cerdanya, dels ajuntaments on es desenvolupa l’activitat i de l’AMPA de Montferrer

INFORMACIÓ:

ESCOLA FOLK DEL PIRINEU · TALLERS D’ARSÈGUEL · C/ Dr. Llangort, s/n · 25722 ARSÈGUEL (Alt Urgell)
Telèfon 973 38 41 82 · Fax 973 38 41 83 · escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat
C.A.T. Centre Artesà Tradicionàrius · Telèfon 93 218 44 85 · tramcat@tradicionarius.cat · www.tradicionarius.cat

