ESCOLA DE MÚSICA DE L’ORFEÓ LLEIDATÀ

SETMANA CULTURAL 2015

Del 9 al 15 de febrer
Dilluns 9 de febrer de 2015
El cos musical
El nostre cos reacciona als estímuls sonors, la música ens fa moure, un peu, el
cap o ens provoca una rialla etc. Proposem experimentar el moviment corporal
a través de jocs, dinàmiques divertides i en companyia dels nostres companys a
càrrec de Maria Mora, ballarina i professora de l’escola.

17:00 a 17:45 ...................................................... N2. Aula 2.6
17:45 a 18:45 ...................................................... S3. Aula 2.6

Sardanes + percussió corporal
Dos activitats paral∙leles: aprendrem els passos senzills de les sardanes a càrrec
de dansaires del Grup sardanista Montserrat i mourem el cos amb la percussió
corporal a càrrec de professors de l’escola.

18:00 a 19:00 Sardanes ................AB1A i AB2A. Sala Ll. Virgili
19:00 a 20:00 Percussió corporal ..AB1A i AB2A. Sala Ll. Virgili

Soundpainting
Descobrirem un llenguatge universal de signes que s’expressa amb les mans i el
cos i a partir d’aquest composarem música en viu, a càrrec de professors de
l’escola.

18:30 a 19:30 ...... agrupació percussió i orquestra “A tempo”
............................................................................ Espai Orfeó

Salsa
Ens introduirem al ball de la Salsa i a la Roda Cubana, a càrrec de L’Escola de
Dansa “Factoria D”.

20:00 a 21:00 .......................... Obert a tothom. Sala Ll. Virgili

Dimarts 10 de febrer de 2015
El cos musical
El nostre cos reacciona als estímuls sonors, la música ens fa moure un peu, el
cap o ens provoca una rialla, etc. Proposem experimentar el moviment corporal
a través de jocs, dinàmiques divertides i en companyia dels nostres companys a
càrrec de Maria Mora, ballarina i professora de l’escola.

17:45 a 18:45 ................................................... S4‐I5 Aula 2.5

Balls tradicionals + percussió corporal
Dos activitats paral∙leles: aprendrem balls tradicionals amb el Gerard Calderó
de l’Esbart Dansaire Sícoris i mourem el cos amb la percussió corporal a càrrec
de professors de l’escola.

18:00 a 19:00 balls tradicionals .... AB1B i AB2B. Sala Ll. Virgili
19:00 a 20:00 percussió corporal .. AB1B i AB2B. Aula 2.5 i 2.6

Musincama + Saps moure’t?
Dos activitats paral∙leles: Voleu passar una estona divertida amb l’equip de
monitors de les Cantarelles d’Estiu? Els Jocs, les danses, els tallers i la música,
tots junts en una gimcana i aprendrem a moure’ns amb el Xavier Blanco,
coreògraf i director de l’Escola de dansa Dancescape.

18:00 a 19:00 Saps moure’t? ................. NE1A i NE2A aula 2.6
19:00 a 20:00 Musincama ......... .....NE1A i NE2A Espai Orfeó
18:00 a 19:00 Musincama .......... .....NE1B i NE2B Espai Orfeó
19:00 a 20:00 Saps moure’t? .......... NE1B i NE2B Sala L. Virgili

Dimecres 11 de febrer de 2015
El cos musical
El nostre cos reacciona als estímuls sonors, la música ens fa moure un peu, el
cap o ens provoca una rialla, etc. Proposem experimentar el moviment corporal
a través de jocs, dinàmiques divertides i en companyia dels nostres companys a
càrrec de professors de l’escola.

17:45 a 18:45 ....................................................... I5. Aula 2.5

Ens relaxem una mica?
La idea és aprendre a relaxar el cos amb la respiració i la música, tot connectat
per tenir més relaxació amb l’instrument i amb les situacions que ens generen
estrès, com les audicions, concerts o els exàmens, n’aprendrem amb la Júlia
Brescó i la Mamen Barreña.

17:30 a 18:30 ....... ...pianistes, bateristes i guitarristes NE1‐4.
......................................................................... Sala Ll. Virgili

Soundpainting
Descobrirem un llenguatge universal de signes que s’expressa amb les mans i el
cos i a partir d’aquest composarem música en viu, a càrrec de professors de
l’escola.

18:30 a 20:00 ...... orq. ad libitum, Adagio, Allegro i acordions
............................................................................ Espai Orfeó

Taller de respiració i impostació de la veu
Donar a conèixer la fisiologia de la veu concretament en quant a respiració i
impostació, amb l’objectiu d’aportar a l’alumnat eines per poder executar el seu
instrument (tant veu cantada com parlada) d’una manera més precisa,
concreta i autònoma a càrrec de la professora Júlia Brescó.

19:00 a 20:00 ...........cantaires i obert a tothom. Sala Ll. Virgili

Dijous 12 de febrer de 2015
El cos musical
El nostre cos reacciona als estímuls sonors, la música ens fa moure un peu, el
cap o ens provoca una rialla, etc. Proposem experimentar el moviment corporal
a través de jocs, dinàmiques divertides i en companyia dels nostres companys a
càrrec de professors de l’escola.

17:45 a 18:45 ........................................................ S4. Aula 2.2

LindyHop + M&M
Dos activitats paral∙leles: El Lindy Hop és un estil de ball amb música swing que
es va popularitzar a Estats Units, com una derivació del xarleston, el coneixerem
a càrrec del grup Swing Lleida. I com es mou la música moderna? Ho
descobrirem a càrrec de Víctor Ayuso i Jordi Rexach, professors de l’escola.

18:00 a 19:00 LyndyHop ...................... NE3 I NE4. Espai Orfeó
19:00 a 20:00 Lyndyhop ................ NM i AEP/NP. Espai Orfeó
18:00 a 19:00 M&M .................... NM i AEP/NP. Sala L. Virgili
19:00 a 20:00 M&M .......................... NE3 I NE4. Sala L. Virgili

Entrega de premis del 2n Concurs de dibuix
Amb l’actuació del Cor Jove de l’Orfeó Lleidatà

20:30 ...............................................Vestíbul de l’Espai Orfeó

Diumenge 15 de febrer de 2015
CONCERT DE SANDARAN CELLO QUARTET
“PIAZZOLLA & GERSHWING”
Repertori basat en obres originals per a quartet de violoncels, així com arranjaments fets
per a la formació. En el concert, el quartet interpretarà obres de Bach, Sandaran, Gershwin i
Piazzolla.
PREU: 15 € /12 € (reduïda)/ 10€ (web)

19:00 ................................................................... Espai Orfeó

Concurs de dibuix
En relació a la temàtica “la música que ens mou” es realitzarà el 2n
concurs de dibuix de l’Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà.
(Consultar bases).

COL∙LABORA:

ORGANITZA:

Totes les activitats estan OBERTES A TOTHOM en cas que l’aforament ho permeti.

