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CULTURA

12 de setembre del 2005

Oberta la preinscripció a l’Escola
de Música - Centre de les Arts
Els cursos s’imparteixen als centres culturals i a les escoles Pau Vila, Sant Josep El Pi i Marina
Comença el primer
curs de l’Escola de
Música - Centre
de les Arts.
La preinscripció es
pot realitzar fins
al 16 de setembre

En el primer any de funcionament l’oferta de l’Escola de
Música es concreta en 9 cursos
per a nens a partir de 4 anys.
Per a la preinscripció dóna
punts viure a L’H i estar escolaritzat a la ciutat. Es prima l’ordre de la preinscripció i en cas
d’empat es farà un sorteig. Les
classes s’imparteixen als centres culturals i als CEIP Pau Vila,
Sant Josep el Pi i Marina.
Segons l’Àrea d’Educació, “la
metodologia que se segueix en tots
els cursos és aprendre música fentla des del primer dia, motivant els
nens perquè s’ho passin bé. És un
mètode en què la música és un
instrument per aprendre altres coses: es fomenta el treball en grup;
s’educa en valors, i s’ensenya a co-
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Les classes per als més petits inclouen instruments de percussió

operar, i no competir i a acceptar crítiques”.
Els cursos es poden englobar en
tres nivells. De 4 a 5 anys es realitzaran classes de sensibilització musical
treballant el cant, el cos i la compren-

sió. Els nens de 6 i 7 anys també faran classes de sensibilització i s’hi
afegeix un primer contacte amb instruments i amb simbologia musical.
El següent nivell, de 8 a 11
anys, és una iniciació als instru-

ments i a aprendre nocions de llegir música y de ritme a partir d’un
treball en grup. Per a aquest nivell
hi ha tres cursos: percussió infantil
(amb instruments com el xilòfon);
introducció a la corda fregada (violí,

viola, violoncel i contrabaix), i iniciació a la big band (saxo, clarinet,
trompeta i trombó i base rítmica,
amb piano, bateria, guitarra i baix).
El darrer nivell, a partir de 12
anys, els posa en contacte amb
músiques que agraden a aquestes
edats. Així doncs, s’ofereix formació
d’Steel Drums, percussió a base
d’una mena de bidons de diferents
mides, que té el seu origen a l’illa
de Trinitat. També es pot optar per
la percussió africana. Dos cursos
són els únics en què es requereixen coneixements musicals previs:
orquestra i big band (orientada al
jazz).
L’Àrea d’Educació ha destacat la
qualitat dels professors i el repte personal que suposa per a ells participar
en aquesta experiència innovadora.
Entre ells es troben els hospitalencs
Agustí Martínez i Xavi Alicart.
L’oferta de l’escola s’ampliarà en
els pròxims cursos. Quan s’obri l’escola a Can Trinxet hi haurà classes individuals per a qui vulgui aprofundir
en un instrument.
L’Escola de Música - Centre de les
Arts també ofereix teatre, arts plàstiques i fotografia en diferents nivells.
# NÚRIA TORIL
Més informació a www.canalh.net i www.l-h.es

Nuevas ofertas de talleres y
actividades en el TPK
El Taller Pubilla Kasas inicia el

A
curso 2005-2006 marcado por
R
el convenio de colaboración alT
canzado con la Generalitat y
E

que le permitirá mejorar su estructura consolidando talleres y
espacios ya en funcionamiento y
creando otros talleres y actividades.
En este sentido, para este curso
se ha ideado un taller de creación y
manipulación digital de imágenes e
iniciación a la animación digital. El

trabajo se llevará a cabo en trimestres independientes y finalizará con
la realización de un proyecto creativo. Otros talleres tendrán una duración variable según el proyecto. De
este tipo será el que impartirá el
músico Agustí Martínez durante el
primer trimestre del curso para trabajar sobre la relación que puede
existir entre el sonido, la forma y el
color.
Por otra parte, el espacio Tepe-

kale varía su estructura. El espacio
se programará por periodos trianuales dedicados a un tema de incidencia en la sociedad contemporánea. El elegido para los tres primeros años es la identidad tratada en sus vertientes más íntima y
personal y la más social o de grupo. # PILAR GONZALO
www.tpkonline.com
tpkonline@tpkonline.com

GABRIEL CAZADO

La entidad llega a un acuerdo de colaboración con la Generalitat

Una de las exposiciones organizadas por el TPK

