Dies 12 i 13 de març de 2016
12 hores lectives

CRÉIXER CANTANT –II

Horari :
dissabte. De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge: De 10 a 14 h.
Preu
Alumnes i professors dels Conservatoris de les Illes Balears: 52,20€
Altres:
65,24€

Taller d’idees i propostes en torn a la dinàmica d’assaig
i el desenvolupament coral infantil i juvenil

Inscripcions
Del 15 de febrer al 5 de març
a www.conservatorisuperior.com/cursos o a les oficines del centre

S’ha sol·licitat l’homologació de l’activitat al Servei de Formació Contínua
de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional d’acord amb l’Ordre de dia 2 de gener de 2002.
Per obtenir el certificat d’assistència s’haurà d’haver assistit com a mínim
al 80% del curs.
Per a més informació: http://www.conservatorisuperior.com/cursos

BASILIO ASTÚLEZ
12 i 13 de març de 2016

Carrer d’Alfons el Magnànim, 64, Palma
T +34 971 49 89 35
F +34 971 49 89 36
www.conservatorisuperior.com

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears
Conselleria d’Educació i Universitat

Departament de Pedagogia

BASILIO ASTULEZ
Llicenciat en Belles Arts per la universitat del País Basc ha realitzat
estudis musicals a Vitoria-Gasteiz. Es forma coma director coral a cursos de la Federació Coral d’Euskal Herria i a d’altres realitzats arreu
d’Europa, treballant amb J. Busto i J. Duyick.
Durant els anys 1994-2005 és professor de Cant Coral a l’escola de
música de Alegria-Dulantzi d’Àlaba i director del cor femení Aiala
Abesbatza amb qui obté el Gran Premi Nacional de Cant Coral 6444. En
1999 funda el grup femení de cambra Vocalia Taldea reconegut amb
nombrosos premis (Tolosa, Torrevieja, Maasmechelen, Arezzo,
Tours, Cork...).
És professor de Cant Coral al Conservatori Municipal de Leioa i fundador del cor infantil Leioa Kantika Korala , del cor juvenil femení La
Kantoria i del mixte SJB . Aquesta escola coral engloba més de 544 cantaires d’entre 7 i 20 anys i ha rebut nombrosos guardons en
certàmens espanyols i europeus . Han realitzat 10 enregistraments
discogràfics i gires europees i per Amèrica, col·laborant amb importants solistes, orquestres, directors i agrupacions.
El 2008 és distingit amb el premi especial a la millor direcció al “47
Certamen Internacional C. A. Seguizzi en Gorizia” Itàlia, per la seva tasca amb Leioa Kantika Korala i el 2009 rep també el premi especial a
la millor direcció en el XXXVIII Florilège Vocal de Tours (França) per
la seva feina al davant de Vocalia Taldea.
El 2014 participa con Leioa Kantika Korala com a únic cor seleccionat
de l’estat espanyol al X. Simposium Mundial de Canto Coral celebrat
a Seul, Corea del Sur.
Actualment és professor de Cant Coral per diverses entitats educatives, universitats i federacions corals i imparteix seminaris i cursos
arreu del món.

A

través de CRÉIXER CANTANT volem explorar i experimentar el goig de
cantar a l’aula.
Exposarem i analitzarem recursos i idees per a potenciar que els grups
corals infantils i juvenils gaudeixin al màxim de l’experiència coral.

Cantarem, ballarem, provarem diverses maneres d’abordar el muntatge
d’una partitura i analitzarem propostes per treballar aspectes com l’afinació, el color de la veu, l’empastament, d’una manera pràctica, lúdica i
senzilla.
La nostra idea és partir de la pràctica coral i la simulació d’assaigs com a
base per a poder teoritzar i extreure’n petits mètodes, sistemes i recursos on recolzar-nos a l’hora de l’assaig amb els nostres grups.

Proposam entendre el cant coral de manera activa, dinàmica i física, on
la connexió entre la veu i el cos ha d’estar activa i present des de l'escalfament vocal i durant tot l’assaig.

———————–——————————————————————

Dirigit a Estudiants i Titulats en Pedagogia Musical i de Grau d’educació Menció Música. Directors de Corals Infantils i Juvenils Mestres de totes
les etapes educatives. Professors de Cant coral i llenguatge musical
dels Conservatoris Elementals i Professionals.

